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Zde za hranicemi jsme jen nepatrnou částí ná
roda, nositeli jeho slávy, tragedie i úsilí o obno
vu svobody. My jdeme s ním a nikoli on s námi.
Naše sila spočívá v tom, že všechen demokratic
ký lid v Československu jde touže cestou jako my,
a my jsme zde jen výrazem jeho tužeb. Jsme .
všichni z jednoho kusu a všichni nositeli jednot
ného národního boje o spravedlivý politicky, so
ciálně a hospodárky demokratický řád.
Tento zápas není jen bojem proti výbojům So
větského svazu, ale vyvinul se v plný boj o evrop
skou a světovou demokracii proti všem politickým
formám totalitarismu a imperialismu. Tato svě
tová vichřice také vznikla ze sporu, jenž začal
kolem Československa v , letech 1938 a 1948. Vý
voj nás poučil, že se v dějinách nedostane nic
zdarma. Náš osud bude nakonec také záležet na
našem lidu, který musí dokázar, že nezaniká a
nekolaboruje a že je pevný, neústupný a stateč
ný — že prostě bojuje těmi prostředky, jež má po
ruce.
Konejme nadále zde i doma bez vypočítavosti
to, co je prostou občanskou, národní,a lidskou po
vinností. Potom se vyplní slova Komenského, že
po přejití vichřice hněvu vláda věcí našich zase
k nám se navrátí.
Z provolání Rady svobodného Československa
(Washington) k výročí 25. února 1948

Téma oslav 25. výročí komunistického puče v Československu, které se odbý v řadách řadových obča
valy s mimořádnou pompou, bylo dáno slovem "vítězství" Vítězové a jejich nů Československa (na
mátkou: Miroslav Mamu
dědici-si v těch dnech vzájemně poklepávali na ramena a udíleli si řády a
vyznamenání. Do této atmosféry plně zapadla i návštěva "velkého přítele na la, Viliam šalgovič, La
dislav Štoli, Vilém Nový,
šich národů soudruha L. I. Brežněva", který rovněž — pokud se týkalo metálů
Ján Janík, Václav David
— nepřišel ani neodešel s prázdnou.
a mnoho jiných). Řád do
Hlavní dny oslav byly zahájeny "kulturním večerem", který pořádal ústřední
výbor KSČ a podřízené stranické organizace v pražském Národním divadle, kde stal ovšem i Svoboda,
byly recitovány básně těch, kteří věrni zůstali (I. Skála, A. Plávka, D. Šajner, všichni členové a kandi
V. Závada aj.), kde zazněl s desky hlas Klementa Gottwalda (který znovu po dáti předsednictva ÚV
KSČ, členově sekretariátu
stoupil mezi' komunistické zcela svaté) a po něm tančili členové Čs. státníhc
souboru písní a tanců. Česká filharmonie zahrála Šostakovičovu Slavnostní pře ÚV KSČ atd. Dostal jej
dehru aj. Zástupci Střední skupiny sovětských vojsk, stejně jako Husák, Svobo i Leonid Brežněv, který
přicestoval zvláštním vla
da, štrougal a další prý přijali předvedený program s velkým uznáním.
V referátech o slavnost Řádu Vítězného února, rodní aeimcKe revoluční kem 22. února, aby hned
ním večeru se zdůrazňu který udílí president re-; hnutí” . Dlouhý seznam první den po příjezdu
je, že se konal ve stán publiky a který má vy-, těch, kterým byl Řád Ví připjal na Husákova prsa
ku, kde převládala rudá jadřovat uznání za poli tězného února v předve v Trůnním sále Pražské
a zlatá, který má nad tickou práci čs. občanů a. čer oslav udělen, obsahu ho hradu Leninův řád.
OPĚT AMNESTIE
Připočteme-li k už dří
portálem' prostý nápis kolektivů i příslušníků ji je řadu jmen, jejichž pou
Téměř před osmnácti léty, v květnu 1955, vyhlásil
NÁROD SOBĚ. I po ných států “zejména za hé vyslovení budilo před ve zavedeným řádům, president Antonín Zápotocký amnestii, která omilostvšechny příští dny byla jejich zásluhy o meziná- několika málo roky nevoli (Pokračování na str. 2) ňovala československé uprchlíky za trestný čin ne
oprávněného opuštění republiky, vrátí-li se do šesti
ovšem patrná snaha reži
měsíců a pokud nespáchali velezradu. Amnestie teh
Andský hospodársky integračný pakt
sérů, aby oslavy vyzněly
dy nepřekvapila, očekávala se. Pozoruhodný byl jen
propagační rej, který ji provázel.
tak, že si je dává národ
Z československých tiskovin -jsme se tehdy doví
sobě. Národ dal sobě únor
dali, že se v celém kapitalistickém světě horlivě
1948 a čím dále tím častě
V juhoamerickej republike Uruguaj bola dlhšia politická kríza, ktorú sa po tvoří organizace HEPND, což prý znamená “Hnutí
ji se budeme dovídat, že
exulantů pro návrat domů” a že se, do nich hrnou
národ dal sobě i srpen darilo až vtedy urovnať akousi dohodou prezidenta Bordaberryho s predstavite! - stále noví zájemci, kteří touží po teplé náruči rodné
1968. Ještě nedávno si jej mi všetkých troch zložiek armády. Prezident prijal obmedzenie svojej ústavnej vlasti. “Z bezpečnostních důvodů” nebyla bohužel
dalo jen “zdravé jádro moci, vytvoril novú vládu tzv. národnej jednoty so zmenami na kreslách mini 1nikdy uvedena adresa té organizace, takže se jí ne
strov obrany a vnútra, ktoré boli obsadené osobami podľa výberu armády, a podařilo nikdy nikomu objevit, ale to jaksi propa
národa” .
gačně nevadilo. Hlavně že straničtí a vládní činitelé
Jako přípravu k osla súhlasil s novým vládnym programom, ako ho formulovali predstavitelia bran ujišťovali, že myslí celou akci smrtelně vážně. Prvo
nej moci. Predstavitelia branných sil — pozemnej armády, letectva a námorníctva řadým důkazem bylo utvoření “Výboru pro zabezpe
vám odhlasovalo Federál
_ vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sľubujú zachovávať ústavné zákony, čení osob, které se na základě amnestie vrátí do
ní shromáždění 13. února
rešpektovať demokratické inštitúcie a pripravovať voľby, ktoré sa budú konať vlasti” , v jehož čelo postavila vláda bývalého náčel
jednomyslně zřízení nové
níka čs. obce sokolské, poslance “obrozené” socia
listické^ strany dr. M. Klingra, který měl k ruce
ho státního vyznamenání v r. 1976.
Navonok je to teda rie Predstaviteľ veľkej Ná další přední kolaboranty z ostatních politických stran,
šenie podľa ústavy, ale rodnej strany Wilson Fer- jakož i — snad pro lepší náladu zájemců o návrat —
profesora Skupu, zastupujícího Spejbla a Hurvínka.
Školy pro nestraníky
tradičná demokracia v reira Aldunate vyhlásil aj
Vedoucí soudruzi v Československu dospěli asi k tejto latinskej republike teraz menom svojej stra Jedním z prvních činů tohoto výboru bylo pak za
názoru, že už jsou řady straníku náležitě konsolido napriek formálnemu pri ny, že neverí dohode pre hájení vydávání Týdeníku, který si přivlastnil název
našeho listu. Pražský “Hlas domova” , zaplněný senti
vány a začínají proto s pokusy o zpracovávání ostat
ního obyvatelstva. Nejnovějším a nejpozoruhodněj- držiavaniu sa ústavného zidenta s armádou a že mentálními články, které měly posilovat vrozenou
ším pokusem jsou školy socialistické práce, které postupu zaniká. Uruguaj najlepším riešením by bo touhou po domově, a popisy křivd a zlých dob. které
prožívali nyní tak šťastní navrátilci ze zrádné cizi
zahájily činnost počátkem tohoto měsíce zatím v 32 sa stáva ďalšou latinsko- lo vypísanie nových vo ny,
byl posílán zdarma kdekomu do ciziny — na adre
velkých závodech. Z interview s předsedou Pražské -americkou
republikou, lieb.
sy
těch,
kteří někdy psali , domů příbuzným a někdy
■odborové rady s. V. Hynkem, který uveřejnila Práce,
Po celý týždeň krízy i na správné adresy těch, kteří nikdy nepsali.
se dovídáme, že "podnět k této dosud neobvyklé kde je armáda rozhodujú
formě školení pracujících vzešel (pochopitelně, p. r.) cim činiteľom vo vnútro- dostal prezident Borda- , .Príbuzní v Československu byli v mnoha případech
z návštěvy v Moskvěi kde jsme měli možnost sezná : politickom vývoji. K for- berry len raz akúsi poli úředně vybídnuti, aby upózornili své uprchlé syny,
mit se s činností škol komunistické práce". "Zvláště . málnemu prevzatiu moci tickú a morálnu podporu, bratry, strýce či tety -na dobrodiní vyhlášené amne
stie, aby je důrazně vyzvali k návratu a aby je
nás zaujalo", říká dále Hynek, "že jsou určeny pra
I a odstráneniu prezidenta keď sa na námestí Nezá informovali, že se nemají nechat zastrašit exilový
cujícím z řad nestraníků . . . "
Výuka má "napomáhat aktivní účasti každého 'po . armáda nesiahla len pre vislosti a pred jeno palá mi novináři, kteří pracují v cizím žoldu a kteří,m ají
sluchače v socialistickém soutěžení, pěstovat v nich to, že sa jej toto riešenie com zhromaždilo asi 400 na mušce hlavně' “prosté, řadové ‘uprchlíky” . (Někdy
socialistický vztah k práci, disciplinu a odpovědnost, zdá pohodlnejšie. Lebo ľudí, ktorí protestovali následoval jiný dopis, v němž bylo zastřené vysvět
lení příbuzných, proč byl .dopis poslán.)
rozvíjet kolektivnost a vzájemnou pomoc . . .", čili
i nič jej nestalo v ceste k proti postupu armády.
napomáhat v popohánění k práci.
Výsledek celé rozsáhlé kampaně byl takový, že nád
Hádam, že najväčšiu I ním museli hořce zaplakat í ti nejocrlejl: vedoucí
Hynek však také prozradil, že v rámci dvouletého nastoleniu svojej diktatú
uceleného programu školy proberou posluchači letos ry. Predovšetkým: oby iróniu v celom priebehu j soudruzi. I po prodlouženi povolene doby návratu se
od března do června čtyři témata a to:
vateľstvo sledovalo vý krízy predstavuje chova
(Pokračování na str. 2)
1) Význam Února 1948 pro současnost,
nie sa tzv. Širokého ľudo
voj
s
naprostou
ľahostaj
2) Hospodářská politika KSČ vyplývající z linie XIV.
!
nosťou. Politické strany vého frontu, ktorý sa vy j PUBL1SHED by F. Várna, t Moorhottse St.,
sjezdu,
3) Základní otázky ideologického boje s buržoazni tiež neprišli na pomoc tvoril zo všetkých ľavi
Richmond, Vic. 3121. — PRINTER5: Unfflcation
ideologií a pravicovým oportunismem,
prezidentovi, naopak, žia cových skupín, vrátane
4) Význam a formy socialistického soutěžení.
Pty. Lid., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 300#
jeho
rezignáciu
(Pokračovanie na str. 2)
Byli by snad mezi námi zájemci o dálkové školení? dali
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Komunisté sobě
íPakraóování se str. ).) opuštění republiky”, jestli ků bylo dosaženo prohlu kého závazku ve vojen
medailím a hvězdám, kte že se do ČSSR vrátili bováním a 'upevňováním ských závodech, oprav
ré pršely v letošním úno nebo se tam vrátí do kon bratrských a internacio nách a zařízeních překro
ru rovněž bohatě - daleko ce letošního roku (viz nálních vztahů s přísluš čila 80 miliónů Kčs.”
“Výzva tankového útvaj
víc než za Protektorátu, sloupek “Opět amnestie”). níky armád Varšavské
Lid se ovšem patřičně smlouvy, především se ru k socialistické soutěži
pronacistícké
Svatovác
lavské orlice - všechny ty odměňoval za lásku a zá Sovětskou armádou, pro na počest 25. výročí únoro
svazků a vého vítězství pracujícího
Rády Vítězného února, jem vedoucích soudruhů, střednictvím
útvarů
Střední
skupiny lidu
nachází masový
jak
nám
připomíná
neje
můžeme očekávat hrdá
ohlas.”
hlášení o dalším vítězství den referát o slavných vojsk.”
“V průběhu uplynulého
“Vzrostla autorita naší
- o světovém rekordu v dnech. Především dochá
roku
se uskutečnily nároč
zela
ze
všech
koutů
re
armády
a
upevnila
se
popočtu vyznamenaných.
publiky hlášení o splnění liticko-morální
jednota né kontroly a prověrky
I těm občanům, kteří se
bojové a mobilizační po
provinili proti režimu a závazků ve zvláštních armády a pracujícího li
du. Pozitivní výsledky hotovosti a připraveno
soutěžích
na
počest
25.
společnosti, dovolilo ve
ideově výchovné práce se sti jednotek. Mohu odpo
dení státu, aby se rado výročí Února.
prakticky
projevují
v vědně prohlásit, že napro
Jakou
formou
se
refero
vali, aby “ve dnech 25.
valo ó budovatelském plnění výcvikových plánů. stá většina splnila všech
výročí Vítězného února
Uvědomělý, aktivní pří ny úkoly dobře.”
hodnotili úspěchy lidu, úsilí lidu, ukážeme aspoň
Podobný význam měla
stup vojáků k plnění úko
na
části
hlášení
o
postoji
kterých dosáhl pod vede
příslušníků armády, které lů potvrzuje masový roz i slova Leonida Brežněva
ním Komunistické strany
dával 21. února na zase voj socialistického soutě k vedoucím českosloven
Československa” . Dne 22.
dání . ústředního výboru žení. Jen v minulém roce ským kolaborantům a po
února vyhlásil president
bylo splněno více než 180 dobná jako v čs. sociali
republiky amnestii, která KSČ ministr národní obra
tisíc socialistických zá stické armádě je i socia
ny
Dzúr.
(Domníváme
se
promíjí - s různými vý
vazků, bylo odpracováno listická “bojová a mobili
že
to
hlášení
náležitě
oce
jimkami - tresty nepřevy
3% miliónu brigádnických zační připravenost” če
ní
zvláště
čtenáři
Škvošující 2 roky u těch, kteří
hodin, uspořeno přes 2 skoslovenského lidu. P ro 
reckého
Tankového
prapo
byli odsouzeni pro trestný
milióny litrů pohonných kázal ji vždy, když dostal
ru.)
čin poprvé, nebo zastavu
“ . . . Vvraznveh vvsled- hmot. Hodnota socialistic skutečnou příležitost.
je trestní řízení u těch
osob, které dosud odsou
zeny nebyly a jejichž
trest by nepřevyšoval 2
jeho prívrženci nebránili vytvorili totiž krajiny v
(Pokrač. zo str. 1)
roky. Amnestie se vztahu
komunistov, pred posled ústavné \ inštitúcie, odpo oblasti Andského pohoria
je rovněž na českosloven
nými prezidentskými voľ vedal, že to by bolo mož hospodárske spoločenstvo,
ské občany, “kteří se do
bami. Predstavitelia Fron ne len zosadením prezi ktorého cieľom je integ
pustili trestného
činu
rácia ekonomického živo
tu doteraz pri každej prí denta Bordaberryho.
Naďalej sa dá čakať ta! jednotlivých krajín a
ležitosti protestovali proti
obchodných
V době únorových oslav obmedzeniu
ústavných veľmi chúlostivý vývoj. odbúranie
si prý “lid” po Praze vy slobôd, ale teraz vyslovi Podľa domácich demokra hradieb medzi nimi do ro
kládal, že se bude Česko li súhlas s programem tických tradícií sa ovšem ku 1985. Krajiny Andské
slovensko přejmenovávat
ho paktu sa rozhodli plá
a to na Krachystan. Místo armády napriek tomu, že môže prezidentovi Bordakoruny bude mít Krachy jeho časťou je aj boj pro berrymu podariť taktika novať spoiočne svoj ho
stan “jeden rupl” a ve ti marxistickej infiltrá delby vládnej moci s ar spodársky rozvoj. Už vte
vlajce bude půlměsíc a cii. Predstaviteľ Frontu, mádou a tým sa udržať dy, keď sa spoločenstvo
kladivo, což znamená, že
do konca svojho volebné zakladalo, myslelo sa na
“plat stačí na půl měsíce generál vo výslužbě Liber
to, že sa Venezuela, ako
Seregni, na otázku, prečo ho obdobia.
a zbytek protlučeni”.
hospodársky
nejvyspelejV tej samej dobe zaví
tal venezuelský prezident šia krajina v tejto obla
Rafael Caldera na oficiál sti, stane členom spolo
d a r u j t e
nu návštevu do Argentí čenstva. Tá sa rozhodla
ny. Jeho cesta môže mať pristúpiť za člena teraz.
moderní keramiku
pre Južnú Ameriku histo Zakládajúcimi členmi spo
rický dosah. Za svojho ločenstva sú republiky:
pobytu v argentínskom Čile, Peru, Equador, Bo
hlavnom meste podpísal lívia a Kolumbia. Pristú
totiž protokol, podľa kto pením Venezuely sa stá
86 Nieholaon Str,-, Abbotifordi Vie.
rého pristupuje Venezue va spoločenstvo hospodár
la k tzv. Andskému ho skou oblasťou so 65 mi
Telefon
4 1 - 6973
spodárskemu integračné liónmi obyvateľov.
mu paktu. Pred 4 rokmi
Dušan Lehotský
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MARIA BOOKBINDING
16 B ronning st., ST. H ILD A , Vie.

Telefon 91 - 4164
Otevřeno denně do 9 hodín večer,
v sobotu po celý den.
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PONOŽKY — PODKOLENKY
všech druhů a různých vzorů
nylonové — vlněné — bavlnené
koupíte nejvýhodněji u výrobce
U N I T EX
J. & M. Voborsky
110 Wills St., Glen Iris, Vic.
Telefon: 25-6770

5. 3. 1973

Z L O B Í VÁS O Č I ?
Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od O P T Á

OPTO
Capitol House, 113 Swanston St.
Melbourne (vedle kina Capitol)
8. poschodí
Telefon 63-2231
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHÚ
Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu,
v nutných případech i telegraficky

Opět amnestie
(Pokračování se strany 1)
vrátilo z celého světa celkem několik set lidí (včet
ně krajanů), mezi nimiž nebyl ani jeden ze známěj
ších významných politických uprchlíků. Proč se
přece tehdy jednotlivci vraceli, mohli by vysvětlit
mnozí z těch, kteří využili první příležitosti k tomu,
aby z domova znovu odešli (hlavně po srpnu 1968).
Zabýváme se akcí československé vlády z roku
1955 hlavně proto, že dne 23. února tr. vyhlásil pre
sident Ludvík Svoboda podobnou amnestii, která ta
ké omilostňuje ty čs. občany, “kteří se přede dnem
tohoto rozhodnutí dopustili trestného činu opuštění
republiky podle paragrafu 109 odst. 1 a 2, jestliže se
vrátili nebo se do 31. prosince 1973 vrátí na území
ČSSR” . Ve Svobodově výnosu se dále praví, že se
amnestie netýká “ trestných činů podvracení repub
liky podle par. 98 odst. 1, ohroženi státního tajemstvRpodle paragrafu 106 a 107 a poškozování zájmů republiky v cizině podle paragrafu 112” . Obáváme
se, že takové trestné činy by mohly být připsány na
vrub každému, kdo žil bez povolení v cizině — po
kud by na jeho postihu měly československé úřady
zájem.
Je pravděpodobné, že Svobodovu amnestii bude ná
sledovat nová “Akce návrat”, která bude zaměřena
především na posrpnové uprchlíky — i když bude
spíše menšího rozsahu a méně nákladná, než byla
nepodařená akce po amnestii Zápotockého.
O věci referujeme, ale nevyhrožujeme ani nepřemlouváme. Je věcí každého jednotlivce, aby se roz
hodl, má-li se vrátit. Řekli jsme už jindy, že dospě
lý člověk má mít plné právo rozhodovat si o svém
životě. Mají na to právo i lidé slabí, zatrpkli, ne
šťastní a osamocení.
JEDNOTLIVÁ ČÍSLA "H LA SU DOMOVA”

můžete kupovat v těchto prodejnách:
ADELAIDE:

3 Pipinas, Club, 131 Hindley St., Adelaide, S. A.
MELBOURNE:
Novinový stánek na Elizabeth St., poblíž rohu Flinders St. (proti Commonwealth Bank), City
McGilľs Newsagency, 183 Elizabeth St., City (pro
ti GPO)
Village Belle Newsagency, 161 Acland Street, S t
Kilda
CLAYTON CARDS SHOP, 336 Clayton Rd„ Clay
ton, Vic.
SYDNEY:
PORTER & Co., Newsagency, 203 a Castlereagh St.
Sydney - City
MALA’s Deličatessen, 203 Hay Street, Sydney-Haymarket
STEINDLEROVA restaurace, 197 Campbell Str..
Darlinghurst, NSW
RESTAURACE “ZLATÁ PRAHA”, 235 Oxford St.,
Darlinghurst, NSW.
BONDI BEACH NEWSAGENCY, 134 Campbelľs Pde„
Bondi Beach, NSW.
Čtenářům v Sydney:

Jednotlivé výtisky Hlasu domova můžete nyní ku
povat též v obchodě: R. K. CONN, Newsagent, 568
Oxford St., Bondi Junction.
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Byli při tom
— Ve věku 87 let zemřel
v Praze akademický ma
líř Bohumil Čila.
— V budově presidia Čs.
akademie věd v Praze byl
podepsán protokol o vě
decké spolupráci s Aka
demii věd SSSR na léta
1973 - 1975. Podle protoko
lu zahrnuje spolupráce
jak společenské, tak pří
rodní vědy a “je výhodná
pro obě strany” . Výměna
vědeckých pracovníků na
základě reciprocity se má
každoročně uskutečnit na
celkovou dobu 430 týdnů
u krátkodobých pobytů ,a
na 100 měsíců u pobytů
dlouhodobých.
— Citujeme ze Svob. slo
va z 20. 2. tr.: “Začátkem
tohoto roku si připomíná
me 20. výročí vzniku čs.
prokuratury. O úspěších,
jichž její orgány za uply
nulé období dosáhly, in
formoval včera novináře
náměstek generálního pro
kurátora a hlavní vojen
ský prokurátor plk. doc.
.JUDr. Kiesewetter.” Vy
slechnout si povídání o
úspěších čs. prokuratury
by nemusel být špatný
zážitek.
— Občané Severomorav
ského kraje vytvořili v
uplynulém roce svými
dobrovolnými brigádami
v akcích “Z” dílo v hod
notě 38.4 miliónu Kčs.
— Ve dnech 3. a 4. března
se konala v Resslově uli
ci v Praze II. oslava 100.
výročí založení českoslovanské obchodní akade
mie (dnešní Střední eko
nomické školy v Praze).
— Dne 20. února dorazil
do Prahy první letošní
vlak družby, z něhož vy
stoupilo na 350 sovětských
komsomolců.
— Recepce, kterou uspo
řádal k 55. výročí sovět
ské armády a vojenského
námořnictva sovětský vo
jenský atašé v Praze, se
pochopitelně
zúčastnili
všichni straničtí potentá

ti:
Husák,
Svoboda,
Štrougal atd. Ministr ná
rodní obrany Dzúr vydal
k 55. výročí “bratrské
armády” zvláštní vojen
ský rozkaz.
— Z ČKD Hořovice bylo
odesláno v lednu tr. do
Vietnamu 55 pojízdných
dieselelektrických centrál,
jakož i náhradních dílů
v hodnotě 200.000 Kčs.
— Koncem loňského roku
měly české Budějovice
78.966 obyvatel.
— Loni bylo ubytováno v
Praze v hotelích a ubika
cích 1,400.000 návštěvní
ků, z toho 900.000 zahra
ničních, převážně ze Zá
padního Německa. V se
zóně je stále nedostatek
lůžek. Jejich kapacita,
která činila k 1. lednu tr
8.147 lůžek má být zvýše
na do konce t. j*- na
10.000. "
— V Kralupech n. Vlta
vou došlo 21. února k vý
buchu
svítiiplynu, při
čemž bylo zraněno 11
osob.
— Úspory vzrostly za loň
ský rok z 10.4 miliardy
Kčs na 11.7 miliardy Kčs.
— V letošním roce vyvez
lo
Československo
do
Francie a Itálie 50.000 ži
vých zajíců, což je q
10.000 víc než v roce 1971.
— Největším vodním dí
lem v Československu má
být Dalešická přehrada.
Archeologové Západomoravského muzea v Třébíči provádějí od roku 1971
výzkumy v okolí hradiska
Kramolín, které bude po
dokončení přehrady zato
peno. Okolí Kramolína je
jedna z nejdůležitějších
prehistorických lokalit u
nás. Do depozitáře muzea
bylo už odtud odvezeno
300.000 nálezů, z nichž
nejstarší pocházejí z ob
dobí neolitické kultury a
jsou staré 5.000 let. Jde
o zbytky nádob, přeslenv,
masivní závaží, ženské i
zvířecí idoly, kamenná

drtidla
obilí,
drobné
ozdůbky atd. Unikátním
nálezem je amulet plod
nosti z pálené hlíny, jenž
nosili pravěcí lidé na
krku.. \
— Zrodila se “významná
umělecká díla, která vy
sokým uměleckým mi
strovstvím angažovaně a
pravdivě' zobrazují histo
rický boj dělnické třídy”
a byla proto 23. února
poctěna “Cenou A. Zápo
tockého pro rok 1973” :
Josef Rybák dostal cenu
za knihu “Kouzelný prou
tek” (“která s hlubokou
moudrostí zachycuje život
ní a politické zrání komu
nistického spisovatele”),
Jurij Borolič za knihu
“Chorál Verchqviny” (“s
vysokou ideovou a umě
leckou náročností zobra
zuje život utlačovaných
rolníků za buržoazni re
publiky”), dále Otakar
Vávra a M. Fábera (film
“Dny zrady” ), A. Dvořák
(režie televiz. filmu “Li
dé na křižovatce” ), B.
Pilný (telev. film “Dny
a noci Komuny”), Ludvík,
a Jindřiška Kodýmovi
(za sochař, dílo “V. I.
Lenin”), A. Palouček za
slavnostní pochod “Píseň
pluků Varšavské dohody” .
Ján Skalka (vl. jménem
V. Mládek) za televizní
scénáře “v nichž autor
přesvědčivě zobrazil boj
dělnické třídy v buržoaz
nim Československu a po
lit. uvědomění dělnické
třídy v čele s KČS”, jakož
i další umělci za “anga
žovaná díla”, která spá
chali.
— Na Staroměstské rad
nici v Praze byla zaháje
na 23. února výstava na
zvaná “Únor 1948 a SNB” .
Noviny píší: “Federální
ministerstvo vnitra a Ga
lerie hlavního města P ra
hy na ní velmi poutavou
formou seznámí veřejnost
s podílem bezpečnostních
složek na vítězství pracu-

Bylo už mnoha hlasy v exilu řečeno, že není vhodné stále připomínat udá
losti a osoby jako únor 48, 28. říjen, Masaryka, Paiachovu smrt, srpen 68.
"Starou" exilovou generaci prý už nebaví omílání pořád stejných věcí a ti
"noví" nemají zájem vůbec. Prolistováním exilového tisku se přesvědčíme, že
noviny respektují přání svých čtenářů — z Masaryka se připomene tak ještě
vhodný citát, 28. říjen se odbude zprávou o tancoVačce, Jan Palach se jaksi ž
našeho vědomí vypařil a o událostech v únoru před pětadvaceti lety1se napíše
pár řádků . . . Nezdá se mi to správné a nutné, ale žijeme v demokracií a nikdo
přece nemá právo nutit nás mýslet na věci, na které my chceme co nejrychleji
zapomenout, že?!

Na druhé straně je ji nejen své přední stránky,
sté, že komunistická vlá ale dokonce i svou zábav
dá . v Československu ne nou sobotní přílohu. A
dává obyvatelstvu zapo opravdu povídání přináší
menout, jakým způsobem čtenáři mnohá vyražení a
se dostala k moci. Tam kdyby si je přečetli “zrád
ovšem nemají demokra ní emigranti” , ať již po
cii. Někdy si kacířsky únoroví nebo mladší, ji
přeji, aby i ve svobodném stě neprohloupí.
Dozvěděli by se totiž
světě existoval prostře
dek, jímž by bylo možno mnohé o tom, jaké pomě
přimět lidi k přemýšlení. ry umožnily komunistům
Zatím většinou svým po uskutečnit únorový puč.
stojem “mne to nebaví” V článku “Byli při tom”
úspěšně dokončujeme v vzpomínají například na
komunistickém státě n a únorové události horníci
čaté
vymývání
svých z Ostravska. Alois Bohm.
mozků a navíc přichází-. bývalý předseda ZV ROH
Dolu Stachanov říká:
me o mnohé poučení.
“V závodní radě bylo
Československu v minu
lém
měsíci ’s například tenkrát 13 členů: 7 komu
vládlo, téma Vítězný únor. nistů, 4 sociální demokra
Na každém rohu fotogra té, 1 “nársocan” a 1 bezfie a symboly, v novinách partajní. Jeli jsme do
každodenně dlouhé retro Prahy všichni. Nekomunispektivní sloupky, repor sté prohlašovali, že zase
táže, rozbory, vzpomínky. dání nic nevyřeší, že zby
Vše v tónině “Slavné úno tečně mrzneme a potom
rové dny, kdy Pracující si dokonce vzájemně za
lid pod vedením Slavné, kazovali účast na sjez
Největší a Nejskvělejší du . . .”
Tak vida. Lhostejnost,
Komunistické
strany
rrrozdrtii svou Pádnou hádavost a pohodlnost nekomunistů, na něž si to
Pěstí reakci” .
Rudé právo věnovalo lik stěžujeme jako na.
vzpomínkám na Únor 48 vlastnosti typicky exilové,
není vlastně novinkou.
jícího lidu a na obraně so Jakpak bychom neměli
cialismu v dalších le být pohodlní k ' jakékoliv
tech.”
č/HD]
národní akci ve svobod
ném světě, kde celkem o
nic nejde, když už i teh
dy, kdy o něco šlo, jsme
se nedovedli probudit. To
soudruzi komunisté byli
Dne 19. února v 10.20 hodin dopoledne havaro- jících sovětských občanů, 17 čs. občanů, 5 Kubár>jiní čímani. B5hm nás o
valo na Ruzyňském letišti v Praze sovětské le-ců, 1 Polák, 1 vých. Němec a 1 Rumun) a dodaly,
tadlo Tupolev 154, při čemž zahynulo 66 osob a že "značná část" ze zachráněných 9 členů potom poučuje slovy:
34 osob bylo zraněno. Zatím co tuto zprávu hlá- sádky a 25 cestujících byla propuštěna z nemoc“Jako předseda závod
sily během hodiny i rozhlasové stanice na dru- ničního ošetřování.
ního výboru ROH jsem se
hém konci světa, lidé v Československu se dozvě- Podle informací zahraničních zpravodajů není
musel z Prahy vrátit ješ
děli, že se něco stalo, až z krátké zprávy ČTK bezpečně zjištěno, zda z letadla vyšlehly plameny
tě v noci, abych druhý
v nočních hodinách. Úterní čs. noviny otiskly pak těsně předtím, než se letadlo dotklo země (což se
den na šachtě zabezpečil
bez poznámky pouze tuto úřední zprávu:
stalo asi 200 m před hlavní přistávací plochou),
úkoly. To byl příkaz sou
"Na letišti v Praze Ruzyni došlo včera v do- nebo až potom. Z poškozeného letounu se pak
druha Zápotockého. Ob
poledních hodinách při přistávacím manévru k dostaly včas ven pouze osoby sedící vepředu trudržel jsem poukázky na
těžké letecké nehodě dopravního letadla sovětské pu. Reuter citoval poznámku zachráněného kapiauta zbraní z vojenské po
letecké společnosti Aeroflot. Letadlo linky SU-141 tána letadla, který prý si stěžoval na poruchu
sádky pro závodní stráž
letělo na pravidelné trati Moskva — Praha. Část stabilizátoru v letadle. Úřední zpráva o příčinách
a tvořící se milice. Přes
posádky a cestujících se zachránila. Na místo havarie dosud nebyla vydána a je možné, že buden jsme pracovali, v no
nehody se dostavila vyšetřující komise, vedená de náležitě "upravena". Jde totiž o třetí havarii
ci hlídkovali. Zařídili jsme
federálním ministrem dopravy ing. S. šutkou." sovětského letadla v posledních šesti měsících.
vše potřebné.”
Teprve ve středu oznámily čs. noviny počet tedy okolnost, která sovětským letadlům na meOta Bořucký, hrdina somrtvých (mezi nimiž byli 4 sfewardky, 37 cestu-zinárodních linkách reklamu nedělá.
sialistické práce z Dolu

Havárie

Jeremenko, také nezahá
lel.
“Před čtvrt stpletím
jsem byl mládežníkem,
který vystřídal starší sou
druhy jedoucí do Prahy.
Rán,o jsem robil, v noci
hlídkoval.’*
“Nelitovali jsme těch,
kteří tvrdili, že se sjezd
nemá konat, že si to vlá
da má vyřídit sama. My
že máme fedrovat, ne
řečnit!”
Ze slov zasloužilého švazáka zřejmě vysvítá teh
dejší postoj nekomunistů:
ať si to vláda vyřídí sa
ma, co je nám po tom,
nehas, co tě nepálí.
Další pamětník, komu
nista Jan Matúšínský, bý
valý předseda ZV ROH
Dolu Zárubek, říká: “I
když v našem ZV ROH
byli zastoupeni členové
všech stran,
hlasovali
všichni pro budovatelský
program.”
Komunistům se nikdy
nelenilo, šlo-li o uchváce
ní moci. Naproti tomu nekomunistům se lenilo, i
tehdy, šlo-li o obranu de
mokratických
svobod.
Jedni i druzí se dočkali
odměny. Ota Bořucký si
jen tak mimochodem po
chvaluje: “Odjel jsem pak
do Sovětského svazu na
zaučenou. V roce 1943
jsem měl hodně úkolů při
likvidaci zuytků reakce.”
Kolik to změn za pouhé
čtvrtstoletí!, volá v závě
ru článku nadšeně Rudé
právo- Ano, kolik to
změn, kolik prolité krve,
kolik utrpení, zmařených
životů, zruinované hospo
dářství, kolik lidí s po
křiveným charakterem a
vymytým mozkem! Rudé
právo končí článek slovy:
“Není pochyb, o tom, že
kořen toho všeho vychází
právě z vítězství února
1948.”
My dodáváme:
Jsou snad pochyby o tom.
že kořen toho všeho vy
chází právě z naší tehdej
ší lhostejnosti a neschop
nosti?
mč
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Menové a obchodne
problémy

K devalvácii amerického dolára
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HLAS DOMOVA MUZE VAM DODAT
IHNED TYŤO KNIHY :

Z. Salivarová: Honzlová (viz recence v HD č. 3)
$ 3.50
J. Firt: Knihy a osudy (viz recenze v HD č.
2) $ 4.20
L. Grosman: Nevěsta (recenze HD č. 2) $ 3.30
Sborník: Systémové změny (autori dr. Bystrina,
Z. Hejzlar, prof. Kosta, dr. A. Kusák, A. J. Liehm.
dr. A. Mueller, J. Pelikán, ing. 3. Sláma a dr.
O. Šik) cena $ 3.10
E. Hostovský: Osvoboditel se vrací $ 3.60
J. V. Polc a V. Ryneš: Svatý Jan Nepomucký
(historie), 2 díly $ 7.50
Anglická publikace: The Jews of Czechoslovakia
(historie židů v Československu — 2 díly, 1.290
stran) cena $ 17.Alice G. Masaryková: Dětství a mládí $ 2.50
Karel čapek: Hovory s T. G. Masarykem $ 3.50
Josef Falta: Přes fronty a přes hranice $ 1.85
V. Fishl: Hovory s Janem Masarykem $ 1.20
J. Beneš: Na místě (68 Publishers, Toronto) $ 3.50
A. Ostrý (pseudonym —Práha): Československý
problém $ 4.80
Ladislav Mňačko: Súdruh Muenchhausen $ 4.20
Radoslav Selucký: Východ je Východ $ 3.60
Jiří Hochman: Jelení Brod $ 3.60
G. Laub: Největší proces dějin $ 3.30
Andrej A. Amalrik: Udrží se Sovětský svaz do
r. 1984? $ 2.48
J. ,Danius: Zrod Satanova atomu, 3 díly $ 16.50
Kníška Karla Kryla $ 2.40
J. Škvorecký: Tankový prapor $ 2.88,
M. Komínek: I pod oblohou je peklo $ 5,50
The Birth of Czechoslovakia (angl. publikace čs.
nár. rady americké) $ 4.50
Vilém špalek: Tam Portugués znova a znova na
lévá svůj jed $ 3.-,
B. Sirková: Povídky a zkazky z Nové Guineje

k doláru aspoň o 20%.
Ale ani potom sa med
zinárodná
ekonomická
spolupráca nedostane na
novú, želateľnú úroveň.
Časopis Wall Street Jour
nal, ktorý sa stavia veľ
mi kriticky k názorom,
podľa ktorých menové
úpravy povedú k želateľ
nej obnove porúchanej
hospodárskej spolupráce,
pripomína, že je len malá
nádej, že samotná deval
vácia pomôže americkej
vláde k vyrovnaniu alebo
len k čiastočnému ozdra
veniu jej deficitnej zahra
ničnej platovej bilancie.
Podľa mienky mnohých
amerických i japonských
odborníkov by odbúranie
ochranných opatrení v ja
ponskom obchodnom zá
kone, odstránenie existu
júcich obchodných a eko
nomických barier, pomoh
lo Amerike a tým aj ce
lému svetovému obchodu $ 1.20
viac ako hociako preni J. Durych: Služebníci neužiteční (4 svazky) $ 10.J. K. B.: životní symfonie A. Dvořáka % 2.-,
kavá revalorizácia yenu.
Túto mienku zdiela do Ivan Sviták: Kniha prezence (Dialektika pocitů
značnej miery aj americ 1948-56) $ 1.70
ká vláda. Preto minister D. Pecka: člověk (3 díly) $ 10.M. Hopkins: Básně $ 1.50,
financií Schulz kládol mi G.
Gertrud von Le Fort: Věčná žena $ 1.moriadny dôraz na prípra Petr Den: Světélko jen malé 50c
vu nových amerických X- Součková: Případ poesie $ 1.50,
predpisov a dodal, že ame V. Javařická: Tři zlaté vlasy děda Vševěda $ 2.70,
rická vláda sa musí stoj K. Čapek: Anglické listy ( 1.70,
čo stoj dostať z postave Hais: Angl.-český a česko-anglický kapesní slov
ník $ 2.80
nia, aby neustále musela
Ceny jsou včetně poštovného
chodiť od jednoho svojho
V HD můžete též objednat všechny knihy vy
obchodného partnera k dané CCC Books v Mnichově.
druhému a prosiť ich,
aby nezaplavovali americ
Byl chytřejší než dokázali poznat.
ký trh svojím tovarom a
aby sa dobrovoľne ukáz Kdo zná dobře cestu, tomu se snadněji i obchází.
nili vo svojom exporte do
Spojených štátov. Taká je Jakmile poznají, že v tobě něco dříme, udělají všech
no, aby to neprobudili.
teda prevaha obchodných
problémov nad menovými j Nejvíce horko nám bývá tehdy, když nás odkrývají.
za terajšej menovej krízy.!
Dr. M. Kvetko j Naše špatné návyky jsou mnohdy tím jediným, čím
jsme svým dětem sympatičtí.
Některá recenze se podobá spíše inzerátu.
Podivné chování bývá často nestejné chování.
V jeho nové hře bylo více účinkujících než myšlenek.
Nejtiššími hosty v kavárně jsou milenci, šachisté
— a ti, co nemají na zaplacení.
Milan Růžička
_ Všechny jeho příspěvky byly prodchnuty jedinou
Mnohomluvný satirik by se měl vyskytovat stejne
myšlenkou: dyť se ksakru tisknou horší věci.
Snadné napodobujeme — nesnadné závidíme.
zřídka jako málomluvný holič.
---------■
--------- '
Nejvíce pobodává koně unavený jezdec. I ten, který
Když každý píská jinak, nemusíš aspoň tancovat.
Satiru by měly psát slepice — ty něco snesou.
jede na Pegasu.

Nedavna devalvacta amerického dolára dosiaľ nepriniesla ukľudnenie do
medzinárodnej menovej oblasti, ktorá sa v posledných týždňoch zmietala v kri
ze. Nervozita neustupuje najmä z dvoch dôvodov: pre nevyjasněnost' na tokij
skej peňažnej burze, kde väzí nejvážnejši problem v porúchanej menovej spo
lupráci a potom preto, že dosiaľ nedošlo k medzinárodnej dohode, ktorá by —
tak ako sa to stalo pred 14 mesiacmi vo Washingtonn — priniesla nové valutové
equilibrium.
Až doteraz každý štát ako Švédsko a Fínsko s nevyčnieva tak veľmi a
reaguje samostatne a ne prosperujúcim hospodár nie je takou samozrejmo
závisle na novú devalvá stvom a vyspelým zahra sťou, ako to bolo po dru
ciu amerického dolára. ničným trhom, devalvo hej svetovej vojne.
Medzinárodná
menová vala tiež svoju menu, ale Americký minister finan
mozaika vyzerá nateraz nie o celých 10%, takže cií George Schultz prekva
devalvovala americký do pil novinárov na tlačovej
takto:
Převážná väčšina kra lár len asi o 5%.
konferencii správou, že si.
jín, medzi nimi najmä Ne
Je len pochopiteľné, že americká vláda praje
mecká spolková republi táto nová situácia straš ďalšiu devalváciu dolára,
ka, Francúzsko, Holand ne komplikuje zabehané ale ani na naliehanie no
sko, Dánsko, Rakúsko, cesty svetového obchodu vinárov
nechcel
byť
Austrália a Norsko, prija a zároveň upozorňuje, že konkrétny. V súvislosti s
li 10% devalváciu dolára formálna devalvácia ame tým. čo sa deje v Tókiu,
a revalorizovali svoju me rického dolára nie je vše kde japonska vláda už
nu o 10%.
liekom na to, čo dopiso niekoľko razy zainterveDruhá, početne síce vatelka časopisu New novala, aby zabránila
menšia, ale ekonomicky York Times F. Lewisová príkrej revalorizácii yena
rovnako významná skupi označuje ako "veľmi chú ďaleko nad 10% devalvá
na ako prvá, nevalorizo- lostivú a neustále sa osla ciu dolára, dá sa usudzo
vala svoju menu o 10%. bujúcu strukturu medzi vať, že má minister fi
lež ponechala ustálenie národnej spolupráce, vy nancií na mysli podobnú
nového kurzu svojej meny chádzajúcej z drastických akciu, ako prebiehala v
voľnému vývoju na pe zmien hospodárskych a medzinárodnej
menovej
ňažnom trhu. Z tejto sku politických". To znamená, oblasti pred 14 mesiacmi,
piny najdôležitejšie štáty že formálna dohoda o me po prvej devalvácii 'dolá
sú: Japonsko, Veľká Bri novom equilibriu je síce ra. Americká vláda si to
tánia, Kanada, Taliansko nutná, ale že môže slú tiž praje, aby 10% deval
a Švajčiarsko. Spoločným žiť svetovej ekonomickej vácia bola len základom,
rysom tejto skupiny je to. spolupráci len vtedy, ked' nad ktorým sa majú revaže - až na Veľkú Britániu v nej budú zakotvené lorizovať meny hlavných
- revalorizácia ich meny hospodárske a politické priemyselných
krajín,
má byť a bude po deval zmeny, ktorými sveť.pre- najmä Japonska, švajčiar
vácii dolára väčšia ako šiel v poslednom desať ska, Nemeckej spolkovej
10% .
ročí.
republiky a prípadne aj
Prvým krokom k tomu Francúzska a Holandska
Tretia skupina krajín s
okrajovým menovým vý- je ustálenie nového po a to podľa špecifických
Japonska
a potrieb, vyplývajúcich z
' známom, ako napr. Gréc stavenia
americkej spolupráce s
Europského
hospodárske
ko, Juhoslávia a Turecko,
devalvovala svoju menu ho spoločenstva v západ nimi. Japonský yen, kto
tiež o 10% a tak parita nom svete. Lebo Spojené rý už doteraz vykázal
ich meny k doláru sa ne štáty zostávajú síce aj takmer 17% revalorizovamení.
naďalej vedúcou mocno ného prírastku, by sa mal
Konečne štvrtá skupina sťou západného sveta, ale podľa amerických pred
krajín, niektoré z nich toto ich postavenie už stáv zhodnotiť v pomere

Nevhodná slova

Z některé polemiky se více než o sporné otázce Když muž začne nosit vousy, má buď něco na obli- Komu je prostředek vrcholem, tomu bývá nízkost
prostředkem.
dozvíš o charakteru polemizujících.
čeji nebo na svědomí. V tom druhém případě to
^-------bývá obraz nebo povídka.
Když už myšlenky kradeš, alespoň je přitom n e - ---------Zkušenosti, kterých nedokážeš využít, musíš ještě
jednou zaplatit.
poškoď.
čím menší má kdo představivost, tím více potřebuje
---------ilustrací.
Se začínajícím autorem je tomu jako s k a r b a n á t - ---------Závist je stejně stará jako neschopnost.
kem v restauraci: nevíme, co v něm vězí.
1 z poslední štace jede vlak zpět.
Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíc
Před premiérou hry nového dramatika mají trému Byl z těch návštěvníků, kteří sice chodí nepozváni,
známých.
i diváci.
ale zato se déle zdrží.
Dokázal se vyhřívat i v cizím stínu.

5. 3, 1973

BLAS

ÚOMOVA

Duch doby o Vietnam
Ferdinand

Džetem — denné
do VÍDNĚ, FRANKFURTU neba LONDÝNA
můžete letět ZA POUHÝCH $ 370.Do mnoha mést v EVROPĚ a zpět
můžete letět za $ 697.90
Plavba lodí včetně jízdenky vlakem
do VÍDNÉ stojí
$ 346.45
Vaši cestu spolehlivě zprostředkuje

Peroutka

Koncem října se pan Kissinger, hlavni posel a vyjednavač amerického presidenta, vrátil z Paříže, kda
vyjednával se zástupci Severního Vietnamu. Ohlásil, že mír je "na dosah ruky". Byio-li tomu iak, ruka
po něm ještě celé dva měsíce nesáhla, a vyvolalo to mnoho jízlivých poznámek. Jak nyní víme, mír
už tenkrát mohl být podepsán. Severní Vietnam byl k tomu horlivě připraveny ale Amerika dala před
nost tomu, aby některá slova v připravené smlouvě byla lépe objasněna. Snad byla, mír byl nyní
podepsán a může existovat pro toho, kdo chce. Zatím a patrně i později — mlhavý mír, jak ani jinak
není možno. Severní a Jižní Vietnam do poslední chvile i přes ni ještě spolu bojovaly, snažily se ob
sadit ještě to nebo ono městečko nebo vesnici, tu nebo onu silnicí. To ukazuje, že živé nepřátelství
mezi oběma polovinami Vietnamu trvá. Mír zatím byl usnesen jaksi ve výši nad neutuchajícím nepřá
telstvím v zemi. Má teprve sestoupit ze smlouvy do života, do myslí. Velký to úkol.
TRAVEL SERVICE
Pro Ameriku přichází chvíle, kdy se usnést na epilogu k desítileté nesnadné periodě. Každá doba
33* Little Collins St.
má své mravy, svůj Zeitgeist, a Amerika trpěla pod Zeitgeistem specielního desítiletí nebo pětiletí. Měla
(roh Elizabeth St.), Melbourne
ve své mysli, že šla bojovat do Vietnamu proto, aby obhájila jednu zemi proti agresi a ochránila jedno
Telefon 63-4001 — 63-4002
sebeurčení. Avšak četní kritikové po celém světě říkali: ne tak, Ameriko, šla jsi tam ze svého vroze
i
ného imperialismu. Ještě ráznější kritikové pravili: Amerika šla tam proto, aby ukojila své nízké násilnické pudy; ať žije severní Vietnam, který není imperialistický a nemá nízké pudy. Byla další vrstva
nespokojenců po celém světě, kteří cítili, že i ten, kdo snad vskutku bojuje pro princip, činí svět ne
jistým a vyvolává nebezpečí velkých srážek. Nechtěli být tím obtěžováni, měli své zájmy, chtěli žít v
klidu.
{,
Karel Schwarzenberg
Mysle tedy rozdělovala stva, které nejdříve ochot Avšak, jak nám se zdá, jsme se do toho dostali ■j Před 250 lety, v roce 1723, se konala v Praze slavíost významná pro český stát (ale zároveň významotázka, zda pomáhat men ně bralo na sebe ve jmé Amerika pro dobro světa Před dvanácti lety, roku iá pro naši rodinu), jejíž souvislosti jsou takové,
1961,
byla
významná
chví-,
šímu státu k samostatno nu demokracie nesmírně nemůže připustit, že její
íe mohou zajímat každého čtenáře. Chci^ se zmínit
sti je morální nebo nemo větší břemeno, než jaké vietnamský podnik vy le, jak se později ukáza- , 3 korunování císaře Karla VI. za krále českého.
rální, nebo, z jiného hle by kterýkoli jiný národ cházel
z nemorálními lo. President John F. Ken- j Tehdy Praha už dlouho — už přes 60 let — nediska, zda to stojí za to. byl odhodlán nést. Může pohnutek. Kdyby se tak nedy, nedávno zvolený a řiděla podobnou slavnost. Otec Karla VI., Leopold
byl korunován mladičký a panoval dlouhá léta.
Budoucí historie chladně přiznat, že poměr sil ve stalo, tu by vznikla zá krátce po inaugurací, jel t„
Jeho starší syn Josef I. nebyl v Praze korunován
do
Vídně.
Očekával
ho
ji rozhodne, zda to byla světě se změnil a že je kladna pro to, aby každý
vůbec. V oné době, kdy skoro v celé Evropě vrcho
Nikita Cbruščov. j lil královský absolutismus, byla královská moc i v
morální krise Ameriky čím dále tím těžší a další zápas o demokratic tam
doprovázela, Čechách tak pevná, že Josefovi nebylo po otcově
napravovat ký princip byl snadno, Kennedyho
nebo morální krise urči riskantnější
jeho
žena
Jacquelíne,
no- ( smrti třeba upevňovat ji nějakou spěšnou koruno
tých vrstev západního zla vzdálená dvanáct ti automaticky pomluven a
viny
se
zaměstnávaly
je- j vací, a slavná korunovace znamenala, výdaje, ja
světa. Je na Americe, aby síc mil. Může doznat, že uveden v morální podez
kých chtěl císař Josef I. české poplatníky uprostřed
se rozhodla, zda chce vzít okolnosti ji vedou k to ření. Leckterá jiná samo jím půvabem, a nový ame- j války ušetřit. Tehdy totiž vedlo rakouské mocnář
na sebe špatnou reputaci, mu, aby zrevidovala po statnost a sebeurčení by rický president se zatím | ství světodějnou válku o španělské dědictví proti
XIV. francouzskému — o to, zda se má
jíž značná část západních vinnosti, jež jí ukládá je mohly být uvedeny v ne seznamoval se skutečnou Ludvíkovi
stát dědicem španělských držav v Evropě i v zá
světovou
situací.
řečníků, pisatelů a vzdě jí postavení nejsilnější bezpečí a předem ztrace
vnuk Ludvíka XIV. Filip, či. mladší syn císaře
Teprve po letech vyšlo moří
Leopolda Karel. Dokud nebyla válka rozhodnutá,
mocnosti. ny. Zbýval by jen určitý
lanců ji ze svých důvodů demokratické
Může vyslovit, jak činí, druh reálné politiky, zdvo najevo, že Kennedy po vládl Filip V. v Madridě a Karel (ve španělích toho
zahrnovala.
politování
nad tím, že zá řilost k silnějšímu, ne návratu z Vídně označil jména Třetí) v Barceloně.
Amerika může leccos
Ale Josef I. zemřel aniž zanechal syna. Rakouské
upřímně připustit. Odchá pas o princip způsobil to trpělivost a nevrlost k obsah svého dialogu 5 mocnářství po něm zdědil jeho bratr Karel, jako
Chmščovem
slovem
“po-;
zí z Vietnamu, když pod lik zkázy a utrpení v ze slabšímu.
císař toho jména Šestý, a musel proto opustit špa
Američané už dlouho cí nurý” . Cfarošěov byl v něly. Nakonec Filip V. vybojoval celé Španělsko, kde
nik, za nímž se tam vy mi, k jejímuž ideálnímu
neJSepší
a
rejvšemc-houc
jeho potomci panovali až do revoluce v r. 1931.
dala, nebyl dokončen. Mů prospěchu zápas byl ve tili tíhu vietnamského
nější náladě. Sověty tehdy
Zatím co Karel VI. už vládl ve Vídni, válčilo se
podniku
a
často
se
za
den.
Může
připustit
a
uže ukázat na únavu a ne
bx Bsäy Sputnika. Ameri ještě několik let ve Španělsku. Za těch okolností
trpělivost svého obyvatel dělat i všelicos jiného mýšleli nad tím. “Jak
ka teprve začínala svůj nechtěl ani on zprvu zatížit české stavy výdajemi
na korunovaci a posečkal s ní až do roku 1723, kdy
I program v tomto oboru už byl mír. Pak ovšem jednal jako před půltisícilet a Oirašóov se domníval. tím jeho předkové Přemysl II. a Václav II.: ten i
’ že SB&BT dějin byl tím už onen se dal korunovat až po dlouholetém kralová
roahodsidL Věřil, že mhi- ní, ale zato pak s neslýchanou slávou a nádherou.
Nestojí o nic víc
se císař Karel — v Čechách toho jména Dru
; vi Jako silnější se1 siab- hýKdyž
— roznodl, že pojede do Čech i s manželkou ke
; 5™ Ifesäal si mnoho zá- korunování, měli z toho čeští stavové z mnoha dů
použít všestrannou
^ ležet na tom. aby zastře- vodů nelíčenou radost. Zaprvé tím bylo doloženo, že
| sěji ustavil o světových česká země nemůže být ovládána nepřetržitě z Vídj
bankovní službu v National
český král že musí časem panovat na Hradě
atech kssrniMBsmtt, jimž. ně.
pražském. Za druhé nákladný život dvora nepřicházel
* Šekové účty
* Vkladní knížky
jak se s a zdálo, nic zce aspoň na čas k dobru Vídně, nýbrž městům praž
la sa&faBss nestálo v ce ským. Za třetí a především byla jednak utvrzena
* Osobní zápůjčky
* Cestovní šeky
stě. Keaoedy 1» upozor královská moc holdovací přísahou všech čtyř stavů.
Jednak potvrzena jejich ústavní práva korunovační
* Bankovní šeky
* Zařizování investic
nil. že na světě Je také
přísahou krále.
Amerika, a že by mohl
* Poukazy všeho druhu do zámoří
j Karel VL vycházel státoprávnímu cítění českých
v f . -i l r f f i « t a m f li l r t “ J s t e
Istavů ochotně vstříc. Válka ve Španělsku probíhala
* Vklady s výpovědní lhůtou na vyšší úrok
příliš liberální, neissdete i svého času tak. že Filip byl zastáncem madridské* Pravidelné poukazy a inkasa
bojovat” , odpověděl krát ' ho centralismu, kdežto Karel v Barceloně zastával
: apragnreJrtm státoprávní svébytnost. Proto Karel, ač
ce Chmščov.
* Úschova cenin
(Pokračování na straně f.)
(Pokračování Ba sír. 6) *
* Služba pro zahraniční obchod
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Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

National Bank

R. C. Kugler
300-P-134

&

Associates

Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
95« Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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Vám makreilí piány a vybaví
stavební povolení pro
* obytná a průmyslové stavby
* přestavby a přístavby
* sanitární sařísení
* interiéry bytů a kanceláří
PomAáeme Vám připravit rozpočet oprav
při koupi staršího atomu
Volejte: 44-1207, nebo večer 350-2600
131 BRIDGE STREET, PORT MELBOURNE
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AUSTKALSKO-OKRA FIRMA

A R C H ID O M DESIGNS

DOMOVA

(Pokračování se str. 5)
Kennedy vzal na vědo
mí. že toto Chruščov po
kládá za světovou situa
ci, a od té chvíle považo
val za potrebno přesvěd
čovat Chruščova, slovy i
viditelnými
přípravami,
že Amerika by bojovala.
Vážný případ nastal,
když sověty pašovaly ato■mické zbraně na Kubu,
Kennedy blokádou Kuby
postavil svět na několik
dní na okraj války. Tu
zase Chruščov vzal na vě
domí. že se snad mýlil o
Americe, a přikázal, aby
se obrátily a vrátily dal
ší sovětské lodě, které
Směřovaly ke Kubě.
Rusko-americké vztahy
se pak ustálily na tichém
dorozumění, že je třeba
vést věci tak, aby nevy
pukla válka, která by se
téměř nevyhnutelně vyvi
nula ve válku atomickou,
jen s platonickým vítěz
stvím jedné strany, avšak
se skutečnou zkázou pro
strany obě.
Avšak po celou dobu
pozdější komunisté nepře
stali zkoumat různým způ
sobem, není-li přece prav
da, že Amerika, že de
mokraté jsou “příliš libe
rální, nebudou bojovat’’.
Celkové jejich mínění by
lo a je, že svobodný de
mokratický systém je bez
houževnatosti a jednoho
dne skončí v zmatku, vrat
kosti a nejistotě úmyslů,
že stačí čekat, až to při
jde.
Bystřejším myslím ne

(Pokračování se strany 5)
neuměl česky, chápal význam české státoprávní tra
dice. Pražské Národní museum chová dvě vzácné
památky: obraz zasedání Zemského soudu, jemuž
předsedá sám král na trůuě, a medaili s vypodob
něním české koruny spočívající na Přemyslově rádle,
což je obraz lidového, selského původu české svrcho
vanosti. Pro soubor korunních klenotů věnoval Ka
rel štolu a plášť. Za korunovačního pobytu bylo množ
ství radovánek a zvláštní pozornosti došla slavnost
ní opera (v italštině), uvedená s nevídaným přepy
chem.
Při korunovacích bylo zvykem udílet vyznamenám,
např. při poslední korunovaci v r. 1836 povýšil
Ferdinand Dobrotivý Radeckého na polního maršál
ka. Karel VI. za svého korunovačního pobytu v P ra
ze na den sv. Václava povýšil mého předka, kníže
te Adama Františka ze Schwarzenbergu, na vévodu
krumlovského; a okolnosti tohoto povýšení stojí za
vyprávění.
Na konci 17. století patřila Velká ^část jižních
Čech dvěma sešvagřeným knížecím rodům — Eggenbergům a Schwarzenbergům. První kníže z Eggenbergu se usadil v Čechách po bitvě na Bílé Hoře a
o 40 let později se tam usadil první kníže ze Schwar
zenbergu. Zdá se, že panovali nad svými podda
nými celkem spravedlivě — zdá se tak např. proto,
že nedávno vydaný Dějepisný atlas CSSR prostě vy
nechává jižní Čechy z mapy selských bouří v r. 1630.
Sedláci tam neměli proč se bouřit. Ale proto ješte
nebylo postavení těch rodin jednoduché. Leckdo si
snad myslí, že v pobělohorském období zmizela z
Čech všechna vlastenecká hrdost a že tam rodiny
věrných služebníků císařského dvora měly postave
ní naprosto bezstarostné. Nebylo to docela tak. Cí
sař sice povýšil na vévodství a věnoval ctí a darem
prvnímu Eggenbergovi panství krumlovské — což
nebyl konfiškát, nýbrž statek koupený za botové cí
sařskou rodinou oď posledního Rožmberka —. ale ^to
neutlumilo, nýbrž jenom posílilo závist, kterou vůči
novým knížatům. Eggenbergům. cítily starousedlé
rody české. A protože ty pevně třímaly v rukou zem
skou vládu v Praze, mohly Eggenbergy trápit růz
nými ústrky. První kníže ze Schwarzenbergu. první
nabyvatel českého panství Třeboně- se dozvěděl od teh
dejšího Eggenberga, svého zetě. jak dovedou če ští:
starousedlíci ztrpčovat život přistěhovalcům. -Byl sí
plně'vědom obtíží svého postavení. Ale kudy na to.
aby pražští páni považovali Schwarzenberga za své
ho?
;
Přišel na to třetí kníže ze Schwarzenbergu, Adam '
František: vzal si dceru přední domácí rodiny, prin- •
ceznu z Lobkovic, a tři svoje sestry' vdal do nejpřed
nějších českých rodů. Po několika létech se stal dě
dicem své tety, vdovy po bezdětném knížeti z Eggen- j
bergu. Teď mu jedině ještě scházelo, aby byl na j
Krumlově také vévodou; a tuto hodnost mu u pří
ležitosti své české korunovace udělil Karel VI.
Pro Krumlov měla úcta nového vévody i jeho krá
lovského pána k dějinným tradicím jeden pozoruhod- ■
ný' důsledek: v Krumlově byl ten — zdálo se — ne- i
praktický stav věcí, že ve městě sloužil větší kostel j
české menšině a menší kostel německé většině far- j
níků. Němečtí měšťané to chtěli změnit, ale kníže i i
sám král rozhodli, že je třeba řídit se vůlí těch. k te ří1
ty kostely nadali. Tak se stalo, že čeština udržela ‘
v Krumlově ten kus nadpráví až do dob osvíceného 1
císaře Josefa.
Za I. světové války, když už šlo o novou podobu
české státnosti, připomenula Eliška Krásnohorská ve
své básni, že Karel VI. byl posledním českým krá
lem, kterému byly podány při korunovační hostině
lísky z památného keře u Stadlic.

mohlo ujít; že komunisté'
na to čekali po celou do
bu vietnamské války.
Slavný severovietnamský
generál Giap řekl: “Zá
pad nemá psychologické
prostředky, aby vydržel
bojovat v dlouhé válce.”
Psychologickými prostřed
ky myslil diktátorské zří
zení, které se neptá ob
čanů po jejich mínění.
President Kennedy se
vrátil z Vídně s přesvěd
čením, že je svrchovaně
důležité ukázat sovětům,
že Amerika má moc a je
odhodlána _jí uplatnit ve
věcech důležitých. Nikte
rak se tím nelišil od ve
řejného mínění své země
v té době. Naopak, ame
rický státník, který by
byl zaujal pokornější sta
novisko,' by tehdy byl
smeten. Byl tehdy jiný
Zeitgeist.
Když se Severní Viet
nam přestal tajit svou
invasí Jižního Vietnamu,
president Kennedy tam
poslal první branné síly.
zárodek to půl milionu
amerických vojáků, jenž
tam později byl. Mluvil
při tom rázně, a žádné
hnutí v zemi se neposta
vilo proti tomu, že mluvil
rázně. Řekl: “Spojené
státy jsou rozhodnuty, že
vietnamská republika ne
podlehne komunistům pro
nedostatek jakékoli pomo
ci, již Spojené státy mo
hou poskytnout.”
Jeho bratr Robert, teh
dy nejvlivnější člen vlády
po presidentovi, to opako

val: “Vyhrajeme ve Viet
namu. Zůstaneme tam tak
dlouho,
až
zvítězíme.
Myslím, že americký lid
rozumí a plně podporuje
tento zápas.”
President Kennedy za hynul rukou vrahovou.
Bratr Robert se později
vyvinul v hlavního kriti
ka vietnamské války, ale
ještě roku 1964, po bratro
vě smrti, mluvil: “Zůsta
neme ve Vietnamu ,tak
dlouho, až dílo bude do
konáno, až zvítězíme.”
President Johnson při
jal tuto linii, která vypa
dala jako americká tra 
dice. Cíl vojenského ví
tězství byl tehdy položen
mužem, jehož zvolení by
lo pokládáno za velký
triumf liberalismu. Teprve
president Nixon, muž ji
né strany, opustil ideu vo
jenského vítězství.
Později “čas oponou
trhl”, duch doby se změ
nil, a strážci památky
Johna Kennedyho pova
žovali za potrebno ho vy
světlovat a hájit před du
chem doby novější. P ra
vili, že president Kenne
dy neměl jinou možnost
než “pracovat v situaci,
kterou zdědil.”
Zájisté. President Ken
nedy zdědil situaci po pre
sidentu Trumanovi, jenž,
dokonce s posláním Spoje
ných národů, šel do vál
ky, když Severní Korea
napadla Jižní Koreu. Ten
to příklad se zdál neodo
latelným. Ale i jiní zdě
dili situaci.
President
#

Johnson ji zdědil po pre
sidentu Kennedym, presi
dent Nixon ji zdědil po
presidentu Johnsonovi.
Jaká to byla situace?
Nebyla dílem jedinců, by
la dána tím, co se tehdy
v Americe pokládalo za
nevyhnutelné . a čestné.
Mohli bychom říci, že si
tuace byla v původním
duchu Ameriky. Bylo po
válce, kterou, jak všichni
říkali, západ vedl proto,
aby byla zachována de
mokracie. Po válce Ame
rika shledala, že moc je
jích demokratických spo
jenců v Evropě nebezpeč
ně klesla, kdežto její
vlastní moc vzrostla. Cíti
la, že odpovědnost padla
na ní a usoudila, že nyní
zejména ona musí pokra
čovat v zápase o zacho
vání demokracie, kdekoli
takový zápas se vyskyt
ne. Bylo to správné nebo
nesprávné? Zde musí za
čít, kdo hodlá Ameriku
kritisovat.
Musí začít u ducha
Ameriky, jak byl. Odpo
věď na otázku, jak se
Američané “do toho do
stali”, je ta, že Američa
né jako celek v určité
minulé době se chtěli
“dostat se do toho” a
nedovedli si nic jiného
představit. Odpovídalo to
duchu doby, po němž pak
přišel duch doby jiné. Je
to dialog mezi duchem
dvou dob. Duch doby
starší v dialogu často bý
vá ostýchavější než duch
doby novější.
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HL A S • • K I V A
Samizdat: Nepokoje z nejnovější doby. (Diogenes, Curych, 1972)

Dobiodruislvi Váni Chmotanova
Autor této satiry je neznámý. Z jeho doslovu — pokud je autentický — se
dovídáme, že kdysi napsal "mnoho a dokonce velmi populárních povídek". Těch
se však zříká a přeje si, aby čtenáři považovali vypsání osudů Váni Chmotanova za jeho první a zatím jedinou práci. Nevíme, jakým směrem se brala jeho
dřívější literatura; lze se jen domnívat, že nikterak neporušila stranickou linii.
O to víc ji porušuje autor nyní a proto má taky všechen důvod ukrýt sě za ano
nymitu. Neboť tu jde ve stopách Gogola, Zosčenka a mladého Erenburga, když
ještě na mexické kulise tepal absurdnosti sovětské revoluce. Tropí si šašky z
toho, co je — nebo aspoň má být — každému komunistovi nejsvětější: z Leni
nova kultu. Možná, že mu konkrétní podnět k legraci zavdala zpráva, že se o
Leninových oslavách roku 1970 pokoušel Brežněv přiodět pláštěm Vladimíra
lijíce . . . Ale to je pouze domněnka. Faktem zůstává rozverná satira, šlapající
rozpustile po všem, co se v Sovětském svazu nesmí.
Hrdinou příběhu je zlo Utrpí však, chudák, šok. zavolá k utišení nepokojů
dějíček Váňa Chmotanov, když zjistí, že mumie je dva generály - Hluchého
ktěrý se fatálně podobá atrapou. Přesto ukradne a Slepcova -, kteří se však
Leninovi. V pracovním hlavu a vyvolá tak v .vzájemně, podezírají- z
táboře ho ztělesňoval při Kremlu náramné' pozdvi úmyslu uchvátit moc a
každé revoluční slavno žení. Vedení strany, aby pustí se se svými jednot
sti. čirou náhodou se po zakrylo zmizení relikvie kami do sebe.
Kreml, zdá se, je bez
krádeži třinácté náprsní revoluce, pověří státního
tašky v obchodním domě herce Krivokoritova za mocný a v největším zou
GUM octne v Leninově stupovat mrtvolu veliká falstv í.zavolá telefonicky
mauzoleu, defiluje s ostat na ve skleněné rakvi. Peking: “To jsem já ními podle mumie velké Všechno jde nějaký čas Moskva . . . Feo čeng čin
ho; mága revoluce a v dobře, ale jednoho krásné či.” — Kdo mluví?”
tořn si uvědomí, že by ho dne musí zástupce — “Moskva, generální ta
třebas mohl Leninovu hla “starého Kuzmiče” v rak jemník. Dejte mi předse
vu; ukrást a prodat ame vi kýchnout. Lid věří, že dů Maa.” — “Pšedseda
rickým kapitalistům. Četl lljič vstal z mrtvých a má pláci. Zavolejte pšíšpřéce v novinách, že záčne se proti diktátorům tí týden.” — “Vyloučeno!
“Rockefeller sbíral mu v Kremlu bouřit. Brežněv U nás vypukla revoluce.”
mifikované hlavy vězňů - a je to on, i když v no — Žádňá odpověď. Místo
bučhenwaldského
kon vele nemá jméno, autor toho byío v aparátu sly
vypráví, že pláče tak, “až šet jiné hovory a hašteře
centráku’’.
Vloupat se do sarkofágu mu .tuš s obočí teče po ní po čínsku. “U vás- ploje; pro Váňu maličkost. tvářích” ' - Brežněv tedy pukla levoluce?” ozval se

konečně opět hlas z Pe
kingu. — “Ano.” — “Mám
vám vyšídit: dobše vám
tak!”
Mezitím však Chmota
nov uteče k své milé do
vsi Golokolamsku a svou
podobou tam vzbudí, když
tam , konečně pronikne
zpráva
o
Leninově
zmrtvýchvstání,
pravou
revoluci. S úděsem ovšem
zjistí, že hlava, která mě
la patřit Leninovi a kterou
chtěl prodat kapitalistům,
má v týle otvůrek po stře
le. Z kšeftu tedy není nic,
ale Váňa má stejně jiné
starosti: bolí ho zuby a
obyvatelstvo vsi ho pro
volá za nového vůdce So
větského svazu, považuje
ho za Vladimíra Iljiče.
Chmotanov
okamžité
zruší censuru tisku, avšak
ještě dřív sníží cenu vod
ky. Za slavností, které
následují, jsou snědeny
příděly na příští měsíc.
Nepomůže ani otevření
partajních sýpek, země
se zmocňuje hlad. Chmo
tanov uteče a cestou se
setká se starcem, žijícím
poustevníčky, který by
mohl být opravdickým Le
ninem. Ten mu při čaji

ODJEZDY
Fráňa Šrámek
Do břitkých jiter jen kašna šplichá,
když odjíždíme.
Tím prvním vlakem snad nejezdí nikdo,
jen ty.
Očima aspoň napíše matka
na čelo křížek.
Ve vratech stojí, než zajdeš zcela.
Co dělá potom?
Za mázdrou oken a zobák v peří
jak spící holub
městečko mlčí. Až zívne, vstane,
kde už já budu.
A nezbude po mně ani to echo
doznělých kroků,
i teď tu marně na chodník hrají
sychravé sbohem.
(Jen matka asi napíše brzy:
Můj milý hochu,
ten pokoj aspoň že ještě voní
po tobě dýmem . . .)
vypráví, že Saša (to je
Kerenskij), který žije v
Americe, “neměl nikdy
ani ponětí o mezinárodní
politice” a že on sám “si
vždycky přál jít,do podze
mí v Rusku” . — "A jedno
ho krásného dne,” vyprá
ví, “jsem zmizel ze svého
domu. Přesně jako Tol
stoj. Několik let jsem žil
. inkognito. Přemýšlel jsem,
psal. Bohužel vám nic z
toho ukázat nemohu. Ne

mám to tady na polici,
ukryl jsem to na jistém,
místě. Tak. Když jsem
pochopil, bylo už pozdě.
Soudruzi učinili rozhodnu
tí za mne. Kdybych se byl
znovu objevil, bylo by to
nevhodné. Trávil jsem čas
tím, že jsem dával pozor
na své zdraví, učil se jó
ze a už jsem nečetl no
viny. Něco se kolem mne
dělo, z čeho jsem nebyl
(Pokračování na str. 8)
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Z pohádek okresního tajemníka

Legitimace strany
nad zlato
Jaroslav Kujcba
Za dávných dob, kdy se českému lidu nevedlo
tak dobře, jako se mu vede teď, žil byl na řece
Pšovce zbytkový státkář Král. Měl tři dcery, nej
starší, prostřední a nejmladší. Pan Král vládl spo
kojeně, protože se mu do hospodaření nikdo nepletl
a vládl dobře; proč, to nikdo nevěděl, říkalo se, že
snad tomu rozumí.
Ale pan Král stárl a když se mu zdálo, že jeho dnové
docházejí, zavolal si do nejlepšího salónů své dcery
a takto k nim promluvil: “Dcery moje, mých chvil
je namále a je na čase, abych přemýšlel, komu ode
vzdám svůj zbytkový stateček. Není ho mnoho, leč
je zachovalý a bylo by škoda, kdyby upadl do ne
pravých rukou. Mám’ vás všechny tři stejně rád;
teď bych rád zvěděl, jak máte _rády vy mne. Nuže,
dcero nejstarší, pověz, ják daleko sahá tvá láska
ke mně.”
“Tatíčku, já vás mám ráda jako všechno zlato
světa,” děla dcera.
“Dobrá,” pravil pan Král, “zlato je dobré, i když
jeho cena v poslední době kolísá. A nyní ty, má dce
ro prostřední. . . ”
“Já váš mám, tatínku, rátda jako sůl,”. Pan Král se
poněkud zarazil,- avšak potom řekl: “Jako s ů l . . . ,
no, tys bývala vždycky taková pohádková. Ale konec
konců ani sůl není k zahození. Když si představím
třebas jitrnice, bpzsoli, nebo nesolené uzené . . . Ne.
sůl je_ docela potřebná věc. Jsi hodná. Vezmu tě
do užší volby. A co ty, dcero má nejmladší, rci,
jak si mě vážíš?”
Nejmladší Králova dcera odvětila bez váhání:
“Soudruhu otče, já si vás vážím jako legitimace ko
munistické :strany.”

Tu se pan Král rozhněval,’ byltě reakcionářem, a
křičel: “Co ty, nezdámice, tak málo si ceníš svého
stařičkého otce?”
Dcera, však se ta hodná jmenovala Maruška, se
hájila: “Jak to málo, tati? Vždyť komunistická stra
na je to nejvzácnější, co lidstvo m á!”
Pan Král se zle rozkatil: “Jdi mi s očí, ty nezveľ
děná! A přijď, až bude legitimace strany cennější
než zlato a sůl!”
Služebnictvo se tomu povedenému žertu pana Krá
le zasmálo, ale Maruška hořce zaplakala. Sbalila si
svých pár švestek a odešla z otcovského domu, kde
utrpěla takové příkoří, do širého světa. V uzlíčku si
nesla pár buchet, které šlohla v komoře, a na ňad
rech hřála legitimaci strany, avantgardy dělníků.
Šla dlouho přes hory a doly. a vždycky, když až
umdlévala, sáhla do záňadrí a vytáhla legitimaci
strany; a naráz v sobě pocítila zase sílu, oči její se
zalily slzami, v nitru se rozhostil klid a ona k le
gitimaci takto děla: “Ty můj poklade jediný, ty
má útěcho v mých strastech! Jen ty víš, jak trpím,
jak se trápím! Miluju svého tatíčka převelice, leč
tebe miluji nad něj! Kéž by brzo nahlédl, že se jen
ten, kdo tě má v kapse, dostane kupředu, zpátky
ni krok, neboť vývoj jde doleva!”
Když tak jednou na mezi, dosud nezorané druž
stevním traktorem, lkala nad nepochopením a slzy
hořkého žalu jí padaly do panenského klína, obje
vila se najednou před ní kde nic tu nic babička a
oslovila zarmoucenou: “Znám tvou strázeň, Maruš
ko. Neplač, ještě nepřišel náš čas.” — “Náš čas?”
opáčila Maruška, “náš?” — “Ba ano, náš. Jsem
dobrá víla Kominterny, utěšitelka nepochopených
soudruhů. Pojď se mnou do mé chaloupky. Můžeš
u mne bydlet, dokud se nebudeš smět vrátit domů.”'
Maruška jí zprvu nevěřila, ale pak si všimla, že
v babiččině oku žhne proletářský žár a tak šla s ba
bičkou. Ta bydlela v chudé, leč čisté chýšce na ku
řích očkách. I uvnitř Chaloupky bylo radostné po
být. Na stole ležely místo bible sebrané spisy Anto
nína Zápotockého; každý večer z nich babička před
čítala a sílila Maruščinu víru v konečné vítězství

lidu na celém světě- Maruška u ní pobyla deset let,
poklízela jí, vymýšlela prvomájová a jiná hesla a
i jinak se snažila být užitečná.
Babička byla babička kouzelná a proto věděla, co
se ve světě děje, aniž poslouchala pražský rozhlas
nebo četla Rudé právo. A jednoho dne řekla Maruš
ce: “Milé děvče, je na čase, aby ses vrátila k panu
Královi.” — “Ale vždyť on mě zavrhl,” namítala
překvapená dívka. — “Už dědeček Marx nás učí, že
se časy mění, a jako vždy má i tentokrát pravdu.
Můžeš se klidně vrátit, pan Král tě uvítá s otevřenou
náručí.”
Ráno, když se Maruška chystala na cestu zpět.
řekla jí babička: “Za to^ žes__mi namalovala 259
transparentů pro nejrůznější příležitosti, prorokujících brzký zánik kapitalismu, odměním tě.” Podala
Marušce pěkný balíček a pokračovala: “Otevři ho.
až přijdeš domů, potom uvidíš.” Maruška se dojatě
s babičkou rozžehnala a šla.
Doma to sotva poznala. Statek byl sešlý, pole ne
obdělaná, neboť jim vládl lid a nikoli pan Král. Ten
žil s Maruščinými sestrami na hnojišti dějin. Zapla
kal hořce, když spatřil vracející se Marušku: "Dce
ro má, jak jsem ti byl křivdil! Co bych zato teď
dal, kdybych měl legitimaci strany. Vyprávěj, jak
se ti vedlo.”
Maruška mu to všechno dopodrobna vypověděla
a tu jí přišel na mysl balíček, který jí dala babič
ka jako odměnu za dobré služby. Rozbalila ho a ná
stojte! byly v něm stranické průkazy, vystavené
na jména všech Maruščiných příbuzných do devá
tého kolena. Rozdala je a od té doby se štěstí na
pana Krále smálo zase na plné pecky. Lid si ho
zvolil za předsedu družstva, které potom pod jeho
žezlem rozkvetlo tak, jako obvykle jednotná země
dělská družstva kvetou. Celé rodině pana Krále se
vedlo od té doby jako za starých časů. Maruška si
vzala místního agronoma a ještě svým vnoučatům
vyprávěla: “Vidíte, děti. stranický průkaz nás za
chránil. Važte si ho. Vězte, že teď už neplatí “S
poctivostí nejdál dojdeš” , ale “S legitimací strany
dojdeš d á l . . . ”
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Velký výbér via, Uhevki a piva
dodáme kamkoli v 'Austrálii
za velkoobchodní ceny
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cr. Jonas & Vfetari« Sta., Richmond, Vic.
Telefon: 42-4782

!
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NALÉHAVÁ TELEFONNÍ

nebo: 164 Míllers Rd., Wh. Altona, Víc. (314-42811
Máme na sklade též orig. Plaeňský Prazdroj

TLUMOČNICKÁ SLUŽBA

John Danius: Zrod satanova atomu (díl 1 —
K smrti odsouzený vypráví, str. 160, 11 Ilustr.;
díl 11 — Zavraždění žalují, str. 162, 13 Ilustr.;
díl III — Jménem satana, str. 161, 12 ilustr.),
ilustroval Petr Paunonen. Vydáno nákladem
autora ve švédsku v r. 1971-72. Cena jednotli
vého dílu US $ 6.00, celé trilogie US $ 17.00.

Varováni
Když jsem dočetl nedáno expedovaný třetí díl tri
logie Zrod satanova atomu, zamyslel jsem se nad tě
mito knížkami, které nesou autorské jméno John Da
nius, za kterým se skrývá kolektiv autorů. O jednotli
vých dílech již HD referoval, jde mi nyní spíše o
shrnutí čtenářského dojmu, který jsem současně kon
frontoval s přáteli, kteří knihy také četli.
Trilogie popisuje osudy několika set lidi, ktere
zločinný systém čs. justice v letech padesátých uvrhl
většinou bez důvodu do vězeňských zařízení. Všechny
tři díly pak ilustrují bestialitu vyšetřovatelů, sadismus
strážných a utrpení jejich obětí. Třetí díl obsahuje ta
ké kapitoly motivované životem v západoněmeckých
uprchlických táborech, kde nejeden Čechoslovák pro
žil kratší či delší dobu po překročení hranic po úno
ru 1948.
Měli jsme již několik možností číst knihy, jejichž
autoři (Brodský, Komínek, Mucha, Pecka, Skutina
atd.) ztrávili v čs. nápravných zařízeních nejednu
trpkou chvíli, někteří z nich mnohá léta a můžeme
tak úroveň tohoto druhu literatury porovnat. Nemám
na mysli sestavení pořadí kvality, ta nemusí spočívat
ha spisovatelské rutině, někdy syrovost, výstižnost a
bezprostřednost neprofesionálního spisovatele může
předčit vytříbenost zkušeného autora. Při posuzování
Zrodu satanova atomu jsem si vědom těchto okol
ností. Svobodná literatura také nijak nechce a ne
může diktovat formu zpracování, a jediným krite
riem je pak hodnota díla. A musím přiznat, že i ten
to pojem může být relativní, jinak bude povídky z
uranových dolů posuzovat ten, který tam prožil deset
let a jinak literární kritik. Jsou také lidé, kteří se
krutosti tohoto druhu literatury vyhýbají. Čs. čtenář
a zvláště exilový, který má k těmto knihám svobod
ný přístup, by se jim však vyhýbat neměl a jejich
přečtení by mělo být mementem. To platí i pro tri
logii Zrod satanova atomu. Spíše než zhodnocení
této práce bych doporučil, aby čtenáři HD všechny
tři díly přečetli ä vytvořili si sami čtenářský úsu
dek, který by se pak promítl i do jejich vnitřního
přesvědčení. Všechny tři díly byly napsány se za
ujetím poukázat na zrůdnost systému, který se ne
ostýchal mučit a vraždit lidi, jejichž vina absolutně
neodpovídala míře trestu. Zaujetí autorů Zrodu sa
tanova atomu vylíčit hroznou skutečnost však bohu
žel tolerovalo jisté neobratnosti spisovatelského i vy
davatelského řemesla, které se pak odráží v čtená
řově posudku celé trilogie.
IP
DOBRODRUŽSTVÍ
VANI CHMOTANOVA
(Pokračování se str. 71 mezi nimi lékaři a vědci
moudrý . . . Sáša a já vybírají nástupce Leninojsme si tu a tam vymě- vy relikvie do mauzolea,
nili dopisy, znali jsme se Náhodou se obětí kremelještě z gymnázia. Přesné ských lékařů stane právě
vzato se nevyplatí o tom Chmotanov. Všechno je
přemýšlet. Co bylo, už se zase v pořádku a svět
nev rátí. . .’"
může opět slavit bez rozČtenář se konečně setká paků Vladimíra Hjiče.
s Vaňkou Chmotanovem Tímto happyendem se
mezi jinými sovětskými však - končí autor - “doobčany, kteří se Leninovi stáváme do Říše fantazie,
podobají, v Kremlu, kde kterou s historickou věro

V MELBOURNE
j

VOLEJTE TELEFONICKY ČÍSLO

662 3000
V SYDNEY
VOLEJTE TELEFONICKY ČÍSLO

2 2 1 1111
V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH, KDYŽ

ČEŠTINA JE JEDNOU Z MNOHA ŘEČI,
OVLÁDANÝCH TLUMOČNÍKY
ZVLÁŠTNÍ, 24HODINOVÉ SLUŽBY,
POSKYTOVANÉ PO SEDM DNÍ V
TÝDNU FEDERÁLNÍM
MINISTERSTVEM
PŘISTĚHOVALECTVÍ.

NEUMÍTE MLUVIT ANGLICKY

POMOHOU VÁM ZAVOLAT LÉKAŘE,
ZÁCHRANNOU STANICI, HASIČE,
POLICII. PORADÍ VÁM VE VĚCECH
UBYTOVÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ.
JSOU JIM NÁPOMOCNI DALŠÍ
LINGVISTÉ, PŘIPOJENÍ K RŮZNÝM
VEŘEJNÝM ORGANISACÍM, KTEŘÍ
VÁM MOHOU POMOCI VE CHVÍLI
NOUZE.

POZNAMENEJTE SI TOTO ČÍSLO - 662 3000 V MELBOURNE nebo
221 1111 V S Y D N E Y - A ZAPAMATUJTE SI JE

hodností nelze sloučit.”
Chmotanov nese jásné
rysy domnělého revizora
Chlestakova. Policie, voj
sko, úřednici, které Gogol
zachytil v earistiekých
uniformách a zvycích, ma
jí tu kroje nynějšího So
větského svazu. Zkušený
čtenář je dovede pojme

novat podle dnešních vůd
vw s,
Velký výběr jakostního masa i
In
ců. Pseudonáboženství le ?
najdete v českém řeznictví a uzeaářství
ninismu se tu ukazuje v
zmrtvýchvstání Mistra do
M FRANTIŠKA MHY
posledních důsledků.
Komedie, která nevědo »78 Mclntyre Rd., Nth. Stmshine, Vlc., tel. 311-2614{
mému občanu, připadá ja >Kvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhuj
ko vzácný, mýtus. Legra
Nele specialita: domácí jaternice a jelítka,
ce, při které jezdí mráz
frankfurtské párky, turistický salám.
po zádech.
J. S.
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T. G. Masaryk a K. Marx

Plánujete cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
pozvat své příbuzné na návštěvu? Obraťte se •
důvěrou na

ODRA TRÁVIL SERVICE

“Sociálni otázka — toť velký fakt vší té bídy hospodářské a společenské vůbec,
bídy hmotné a mravní, kterou všichni a stále máme před očima, ať se díváme
M1 katrebe * . , Melbourne, MM
na přepych boháčů nebo nouzi proletářů, ať pozorujeme život v městech nebo
Telefon «7-9464
na venkově, na ulici nebo v domácnosti. . . Sociální otázka — to dnes zna
Peraáíase Vám, opatříme častovat doklady a zpro
mená neklidná nespokojenost, touhu a strach, naději a zoufání tisíců a milionů .
střeákujezne be^iatn ě cestu lodí nebo letadlem —
Tak zahájil Tomáš Garigue Masaryk své zkoumání marxismu, které nazval "Otázka sociální: Zákla
kamkoli. Xa botová nebo na splátky.
Letenky do Hvrofpr a spět
dy marxismu filosofické a sociologické". — "Otázka sociální", původně serie přednášek k síudentum,
— jednotlivá nebo ve skupinách — $ 697.90
vyšla poprvé roku 1898 a je prvním velkým zásadním rozborem učení Karla Marxe. Dnes po více
Obstaráme zaslání dárkových poukazů kamkoli
než 70 letech a po překladech do různých jiných ja zyků vychází toto důležité základní dílo také v anglič
tině v USA. A se zájmem čteme na záložce knihy tyto informace čtenářům:
"Ve společenském kvasu, který tvořil ideologické alternativy nynějšího věku, Masaryk představuje
realistickou alternativu marxistické ideologie. Marx je aristokrat socialismu, Masaryk je demokrat.
Provádíme veškeré práce optické
Zatím co Marx byl synem buržoazni rodiny, Masaryk byl proletář, syn negramotného kočího a venkov-l
přesně, rychle a za levné ceny
ské ženy. Zatím co Marx psal theóřie revoluce, Masaryk organizoval podzemní odboj a exulantskou
armádu, přičinil se o pád jednoho imperij a založil republiku, která byla 20 let výkladní skříní de
mokracie ve střední Evropě. Zatím co , Marx spekuloval o vztahu mezi theorií a praxí, Masaryk prožíval
jejich synthesu. Zatím co Marxovi dědici podřídili vizi sociální spravedlnosti službě nové třídě a nové
mu impériu, Masarykovi potomci oživili tuto vizi ve snaze uskutečnit socialistickou demokracii. Masaryk
a Marx se shodují ve vizi sociální spravedlnosti, avšak zatím co Marx založil svou filosofii na hegelov
i
ském idealismu, Masarykovy filosofické základy spočívají na realismu Franze von Brentana. Masarykova
sociální filosofie není vyvozena z pouhých theore tických názorů pozorovatele, avšak soustavně vy
573 Hampton St., {
jadřuje zkušenost účastníka. Jeho kritika marxismu není založena na metafyzické spekulaci, avšak na
Hampton, Vie.
i
fenomenologii živé zkušenosti. V důsledku toho Masa ryk staví realitu této zkušenosti do protikladu s me
Telefon: 98-5756
tafyzickou dialektikou marxismu: proti revolučnímu elitismu klade demokratický humanismus, proti uto
pickým plánům sociální 'spravedlnost a proti ideolo gii pravdu.V
Snad právě z tohoto důvodu viděl Marx, aristokrat
Překlad Masarykovy “Otázky sociální” pořídil a
k tisku připravil profesor filosofie na Bostonské uni svou povahou i školením, hlavní překážku sociální
0 0 RAZY A UMĚLECKÉ REPRODUKCE
versitě dr. Erazim Kohák. Je z generace, která do\ spravedlnosti ve výsadách pánů, které znal z první
ve velkém výběru na skladě (včetně reprodukcí
růstala po druhé světové válce. Narodil se v Če ruky, a ne v slabosti otroků. Marx pochází z vyšší
dřevor /tů staré Prahy - Hollar, Kozel Gustav aj.)
skoslovensku, ale dostudoval až v exilu ve Spojených střední vrstvy a téměř celý svůj život žil z příjmů,
které si sám nevydělal. Naproti tomu Masaryk po
RÁMOVÁNI obrazů a POZLACOVÁNf rámů
státech.
V informativní předmluvě prof. Kohák píše, že chází z proletářské rodiny, který pracoval ve "svých
i nábytku odborně provádí
přeložit toto pozoruhodné Masarykovo dílo, právě dnes jinošských letech jako dělník a pak celý život žil
první pozlacovačská firma v Austrálii
z
příjmů,
na
které
musel
pracovat.
Masaryk
měl
velmi aktuální, nebylo jednoduché, protože jde o roz
sáhlou a velmi komplikovanou práci. Za základ si větší důvěru v sílu práce a z prvé ruky znal všechny
J. KOŠŇAR PTY. LTD.
zvolil 5. vydání pražského Činu a vynechal věci, kte slabosti dělníků. Pro něho nejsou výsady privilego
ré Masaryk adresoval především českému studentu vaných vrstev největší překážkou v boji o sociální
112 Maribyrnong Rd., Meonee Pends, Vic.
z r. 1898, aby tak mohl předložit západnímu čtenáři spravedlnost. Ví dobře, že se tyto výsady mohou od
Telefon: 37-3109
kompaktní knihu, která — ač stará přes 70 let — stranit jednoduše tím, že se omezí dědická práva a
důsledně zdemokratizuje společnost. Masaryk má vět jakož i v á, 42 Howar-d St., North Melbourm
živě promlouvá k . otázkám přítomnosti.
Pokud-jde o Masarykovy názory, prof. Kohák vy ší zájem o slabosti otroků, které umožňují vzestup
(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
světluje, že se Masaryk zajímá především o marxi třídy pánů. Kořeny těchto slabostí vidí v nedůvěře
Krajanům poskytneme 15% slevu
otroků
v
účinnost
vlastního
úsilí
a
v
tom,
že
se
pří
stický způsob chápání světa a o řešení jeho problé
liš
spoléhají
na
magiku
mesianistické
víry
a
na
re
mů. Masaryk pečlivě studuje a rozebírá Marxovy
..i
myšlenky a kritizuje Marxovy předpoklady a závě voluční praxi. Dokud se tato slabost nepřekoná, kaž
ry, které z nich Marx vyvozuje. Prvním Masaryko dá revoluce se přičiní jen o vznik nové třídy pánů.
ké — došlo' právě v Masarykově Československu,
Masaryk a Marx představují tedy dva zásadně že jeho heslem byl “socialismus s lidskou tváří” a
vým terčem je tvrzení, že marxismus představuje
vědecký
socialismus. Už dávno před tím, než rozdílné přístupy k odstranění sociálních problémů jeho programem socialistická demokracie.
kterákoli marxistická strana uchvátila moc a měla' lidstva. Marxova cesta je odstranit veškeré soukro
Masaryk tedy zůstává významnou historickou po
příležitost dokázat toto dogma, Masaryk pochopil, mé vlastnictví, postoupit je jakémusi anonymnímu stavou, která promlouvá i k dnešku. Podle prof. Kože marxismus nejen trvá na tom, aby byl považo společenskému celku, a zbavit tak člověka osobních háka je však ještě jiný důležitější důvod k tomu,
ván za vědecký, ale současně i na tom, aby jeho zvláštností a rozdílů. Masarykova alternativa, alter aby Masarykovo dílo četli lidé na celém světě: jeho
tzv. vědeckost byla všeobecně platná bez ohledu na nativa sociální reformace, vidí kořeny lidských prob humanismus je myšlenka, jejíž doba právě nadešla.
to; zda s tím ovládaný lid souhlasí, a že právě v dů lémů v nespravedlnosti a ne v tom, v čem se lide
Snad je vhodné skončit výrokem, který je sice z
navzájem liší a řešení hledá právě v nápravě křivd jiné Masarykovy knihy, ale navazuje na myšlenky
sledku tohoto svéhb dogmatismu je zranitelný.
Další Masarykovou snahou je zabývat se problé a ne v odstraňování zvláštností jednotlivců. Marx, v Otázce sociální:
my, které marxismus chce řešit, i tím, jak je řeší. jenž byl celý svůj život pouze theoretikem, může
“Můj socialismus, to je jednoduše láska k bliž
Základem každé marxistické analýzy od Marxe a koordinovat tyto dvě alternativy jako stupně sociál nímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všich
ního
vývoje;
V
praxi
je
však
mezi
oběma'
alternati
Engelse až po Sartra je hegelovský model vztahu
ni lidé slušně žili prací a v práci, aby každý měl
mezi pánem a otrokem a vize osvobození revolucí, vami přesně takový rozpor jako mezi původním roz pro sebe dost místa, elbow-room, jak říkají Ameri
ve které otrok vystřídá pána. Masaryk nepopírá, že dělováním^ půdy z titulu revoluce mezi rolníky a čané. Humanita, to není bývalá filantropie; filantro^
tento vztah mezi pánem a otrokem existuje, avšak, mezi pozdějším zespolečenštěním půdy ve jménu stá pie jenom pomáhá tu a tam, ale humanita hledí opra-‘
je přesvědčen, že revoluce otroků a odstranění pá tu. Marxisté a Masaryk musí v praxi volit: buď vit poměry zákonem a řádem. Je-li toto socialismus,
V. N. Duben
nů tento vzájemný vztah s konečnou platností neřeší, sebeurčení jednotlivce je právem a cílem je spra tož dobrá . . . ”
(Masaryk on Marx: An Abridged Edition of T. G.
protože otroci, lépe řečeno někteří z nich, se stávají vedlnost, nebo sebeurčení jednotlivce je přítěží a cí
novými pány — novou šlechtou či “novou třídou” , lem je anonymní kolektiv. Masaryk volil první, ko Masaryk, The Social Question. Edifed 4 transi, by
E. V. Kohák. Bucknell University Press. — Cena
. jak napsal Milovan Džilas — a na jejich bývalém munisté druhé.
Padesát let vývoje od Říjnové revoluce v Rusku US $ 18.00.)
místě vzniká nová kasta otroků. Masaryk vidí v re
voluci v^ základu aristokratický akt, který zásadně potvrdilo Masarykovy pochybnosti o marxismu. Re
nic nemění. Místo toho navrhuje alternativní model, voluce se skutečně přičinila o vznik nové třídy pánů
pravdivost Masarykova tvrzení, že svo
model svobodného člověka a demokratické práce, a dokázala
Vedoucí kontinentální pekárne v Melbourne
mužů a žen, kteří byli “osvobozeni” od indivi
která učiní z aristokratického pána i z otroka věci boda
duálního sebeurčení, je svoboda otroka, který nic ne
minulosti.
ATLANTIC BAKERY Pty.Ltd.
vlastní — ani své tělo. Revoluce v Rusku dokázala,
Je možné, připouští' prof. Kohák, že — podobně že je zcela ^ lhostejné, zda je jediným vlástníkem
8-10 Helen St., West Heidelberg, V»c. 3981
jako Masaryk — i Karel Marx chtěl společnost svo anonymní stát nebo stejně anonymní korporace. Ná
bodných lidí, ve které by nebylo ani vykořisťovatelů zorně se přičinila o důkaz, že Masaryk měl r. 1898
Telefon 459-3672
ani potřeby' vykořisťovat. V tomto směru by prole pravdu, když tvrdil: buď bude socialismus lidský, ne
Největší
výběr
všech druhů chleba — včetně
tariát mohl plnit roli, kterou mu Marx přiděluje, bo nebude vůbec.
chleba,
na
jaký
jste bylí zvykli doma.
protože nemusí vykořisťovat, nikoho, jelikož může žít
Tento Masarykův důřaz na humanismus, lidskost v
z -vlastní práce a ne z dozoru nad prací jiného. Avšak sociálních reformách, prof. Kohák pak rozvíjí ještě
Přesvědčte se!
v praxi je tato Marxova vize beznadějně spletena s dálé ve svém poukazu na československé jaro z roku
Žádejte chleba značky ATLANTIC,
revoluční mystikou, která se projevuje zásadně ari 1968. Píše, že není náhoda, že se k prvnímu pokusu
stokratickým pojímáním společnosti a řešením jejich o sociální pokrok, který by šel dále, než -dovolují
která je záruken nejlepěí kvality.
sociálních nedostatků.
dosavadní sterilní alternativy — včetně komunistic-

HRPA
Optical Service
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Festival etnických divadel v Torontě

Nové divadlo v Kanadě
V rámci vládního programu na podporu a rozví
jení kultury jednotlivých národnostních skupin v Ka
nadě byl v listopadu loňského roku uspořádán v
Torontě festival etnických divadel. Představení pro
bíhala denně po dobu dvou týdnů v Saint Lawrence
Centre, kde se představily postupně téměř všechny
divadelní skupiny jednotlivých národností,' žijících v
Kanadě — Poláci, Ukrajinci, Lotyši, Litevci, Eston
ci, Italové, Francouzi, Srbové, Chorváti, číňani aj.
Torontský deník Globe and Mail věnoval 13. listopade
zvláštní pozornost českému Novému divadlu. Kritik
Herbert Whittaker, proslulý obzvlášť vysokými po
žadavky a přísností, o našem divadle napsal:
Ceske Nove divadlo nas v patek večer mile
překvapilo hrou Fráni Šrámka Léto. Představení
mělo všechny prvky okouzlujících českých filmů
a bylo ve stejném duchu velmi dobře zrežírováno
Adolfem Tomanem. Toman sám byl jedním z nejpůsobivějších představitelů hry v roli studenta.
Jeho zranitelnost vystavená půvabům svůdné Vál
či, starši vdané ženy, která prchá od manžela za
poněkud sofistikovanějším milencem (Marie Hej
lově) a beznaděj a zoufalství jejího muže (Josef
Čermák), byla až dojemná. Tomanova skupina
hrála prostě a přirozeně, pravděpodobně také dí
ky tomu, že si hru zahrála předtím v Collonade
Theatre. Bez potíží tak zvádli těžké podmínký,
za jakých festival probíhal. Jeden herec však vy
soko převýšil ostatní. Myslím, že vždycky můžete
odhadnout dobrého herce, bez ohledu na to, jakým
jazykem mluví. Ferdinand čulík tato slova po
tvrzuje. Hrál starého faráře, ponořeného do vzpo
mínek na minulost, ale naplněného moudrostí a

S Y D N E Y

Společnost pro vědy a umění v Sydney
zahajuje v roce 1973 svou činnost
kulturním pořadem, který připravila
sl. Ludmila K r a j i č k o v á na námět
"Setkání s básníkem — K. J. Erben"
při kterém ji na klavír doprovází
p. Tomáš Chvojka.
Kulturní pořad se koná v pátek 16. března 1973
v 7.30 hod. na University of NSW, Round House
— Music Room No. 3, Anzac Parade, Kensington
(vjezd z Barker Street).
Vstupné $ 1.50.
Těšíme se na Vaši účast.

Česká restaurace
Contin. "GOURMET"
Restaurant "LABUŽNÍK"
129 Bayswater Rd.
Rushcutters Bay
Sydneý, tei. 317395
Otevřeno denně:
pondělí až sobota od 10 h. dop. do 2 h. odp.
í a od 5 do 9 hod. večer, v neděli po celý den.
. Přijďte určitě, budete spokojeni!
I
Na Vaši návštěvu se těší rodina Novotných

porozuměním pro zranitelnost mládí. Čulík nám
připravil nejkrásnější zážitek. Nepřekvapilo by
mne, kdyby byl jedním z nejlepších herců v Ka
nadě. Objevit ho, bylo jedním z největších zado
stiučinění festivalu . . . "
Nové divadlo vzniklo v roce 1969 za velmi ne
příznivých podmínek. Naráželo na odlišný vkus star
ších a zkušenějších při výběru repertoiru, na ne
ochotu zapůjčit zdarma místnost ke zkoušení, na pe
simistické prognózy o nezájmu a nedostatku publika
a celou řadu jiných problémů, které provázejí téměř
vždy a všude každého, kdo se snaží v kultuře něco
podniknout a kdo neměl ještě dost času dokázat, že
to umí. Už první představení Jiráskovy Lucerny a
pak představení Tylovy Fidlovačky, jež divadlo na
studovalo jako hold klasikům českého divadla, do
kázala přinejmenším to. že zájem publika je a to
značný. Pak se divadlo pustilo do soudobé tvorby,
nastudovalo Landovského hru Hodinový hoteliér a
ani tehdy zájem publika, zvyklého spíš na tradiční
divadelní formy, neochabl. Naopak. Našli se jednot
livci, kteří podali pomocnou ruku a tak díky jim a
díky desítkám obětavců a hlavně díky houževnaté
práci souboru a režiséra, se z nepatrného ochot
nického divadla, pohybujícího se zpočátku pouze na
periferii kanadské kultury, stává soubor, který mož
ná jednou — pokud nepodlehne klamnému pocitu
nadřazenosti jednookého mezi slepými — bude scho
pen konkurovat i profesionálním kanadským scénám.
Zdena Salivarová
Přijmeme
ŽEHLÍŘKY
jen zapracované - dám.
kalhoty a sukně. Mo
derní továrna blízko
ústřed. nádraží.
Týden 4Yz dne. Dobré
mzdy,
přesčasy
k
dispozici.
LEESA
FASHIONS P/L.
3. posch.,
841 George St„ Sydney
Tel. 212-2114

Přijmeme
ZAČISŤOVAČKY FINIŠÉRKY
dobře zapracované, k
výrobě dám. kalhot a
sukní.- Moderní továrna
blízko ústř. nádraží.
Týden 414 dne. 1
Dobré mzdy.
Přesčas k dispozici.
LEESA
FASHIONS P/L.
3. posch.,
841 George St., Sydnev
Tel. 212-2114

HODINAŘ *
ZLATNÍK *

Nové klimatizační
zařízení
METTERS
zcela nehlučné
a jiné elektrotechnické
zboží dodá

ŠTEVEN VARDY
590 George St.
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých aj.
šperků, hodinek atd
Opravy se zárukou.
, Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8579
M ATE
VYROVNÁNO
P ftE D T L A T N É ?

NEPLAŤTE NÁDOBY, KTERÉ ZAHODÍTE !
Dodám kamkoli v Austrálii dobré
ŠUMÍ CÍ
PRÁŠKY
za velkoobchodní ceny
s citrónovou, pomerančovou, jahodovou, ananasovou a jinými příchutěmi
a barvami, slazené cukrem nebo uměle pro diabetiky a to v jakémkoli
množství
Ví litru za 8 c, 1A litru za 5 c
s pěnou nebo bez pěny, jak uvedete v objednávce, kterou zašlete na adresu:
STANISLAV VOKAČ, P. O. Box 282, MARRICKVILLE, NSW. 2204

DISCOUNfTRHJŠE
241A Oxford Street
BONDI JUNCTION
(proti kinu Metro)
Tel. 389-1222
POZOR: Náš obchod
je POUZE na uvedené
adrese!

ČESKÉ KNIHY :
Wenig: Staré pověsti Pražské $ 3.30, Jirásek: Z
Čech až na konec světa $ 1.80, Toman: Don Juan
$ 3.30, Hrubín: Je nám dobře $ 3.20, Juvenalis: Sa
tiry $ 2.90, Winter: Obrázky $ 3.60, Feuchtwanger:
Bláznova moudrost $ 2.70, Bjorson: Selské povídky
$ 2.70, Erben: Pohádky $ 2.20, Balzac: Lesk
a bída $ 2.80, Čapek: RUR- $ 2.10, Vrbka: Mlsný
hastrman $ 1.50, Břízová: Nová domácí kuchařka
— I. díl $ 3.30, II. díl (Maso, zvěřina, drůbež, ryby)
$ 4.-, III. díl (Bezmasé pokrmy) $ 3.60, IV. díl (mouč
níky, dezerty, nápoje) $ 3.70, Ruppeltová: Angličti
na do vrecka $ 2.50, Ehm-Jelínek-Wagner: čs. hrady
a zámky $ 8.90.
K cenám je třeba připočíst poštovné

THE iNLIBRUM BOOKSELLERS
Box 1888 R, GPO, Melbourne, Vic. 3001
SEZNAMOVACÍ KLUB CENTRUM
Vás volá do svých řad. Staňte se členy Seznamo1
vacího klubu — nezáleží na tom, kde žijete, na
kterém kontinentě! Pro,paní a dívky zvlášť vý
hodné podmínky! Nikdo nemusí jít životem sám.
kdo nechce! Vyžádejte s i . přihlašovací dotazník
k vyplnění za manipulační poplatek $ 1,- (nebo
ekvivalent ve známkovém certifikátu). Začněte
nový život prostřednictvím Seznamovacího klubu.
Pište na:
____
CENTRUM, P. O. Box 1067, Glenďaľe Heíghfs,
III., 60137, USA
CENTRUM KNIHY všeho druhu — romány,
dobrodružné, historické, exil. naklad, atd.
P. O. Box 1067, Glendale Heights, III., 60137, USA
NOVÉ VEDENÍ ČS. SOKOLSTVA V ZAHRANIČÍ
NA OBDOBÍ 1973 - 1974
Volbami v Sokolských župách Vídeňské a Západo
evropské, v Kanadském, Argentinském a Austral
ském Sokole a písemným hlasováním všech členů
výboru o členech předsednictva, volených k určitým
funkcím, byli do výboru čs. Sokolstva v zahraničí
na dvouleté období 1973-1974 zvoleni bratři a sestry:
Starosta Dr. Antonín Hřebík, Berwyn, ni., USA,
místostarostové Marie Provazníkové, New York,
USA, Dr. Mikuláš Ferjenčík, Wadsworth, 111., USA
a Antonín Sysel, Vídeň, Rakousko, jednatelka a zapisovatelka Jarmila Uhlířová, New York, USA, ná
čelník Jan Waldauf, náčelnice Vlasta Waldaufová
a vzdělavatel Jan Fellmann, všichni Toronto, Ka
nada.
Členové předsednictva: Josef Benko, Villa Dominico — Buenos Aires, Argentina, František Fiedler.
Paříž, Francie, Jaroslav Hanuš, New York, USA,
Václav Haramul, Sydney, Austrálie, Jozef Horvath,
Paterson, N. J„ USA, Matěj Neumann, Washington.
D. C., USA, Karel Pavel, Toronto, Kanada, Karel
Pinke, Ottawa, Kanada a Stanislav Žmola, Vídeň,
Rakousko.
Členové výboru: Dř. Miroslav Lokay, Londýn,
Anglie, Oldřich Mařík, Sydney, Austrálie, Ludvík
Musil, Vídeň, Rakousko, Gisela Sionová, Vídeň, Ra
kousko, Vladimír Svoboda, Curych, Švýcary, Otakar
Telichovič, Štokholm, švédsko a František Vidlák.
Montreal, Kanada.

AUTOŠKOLA
Jan a Marie Wisz
Telefon (Sydney)
587-1497

■ Chcete se v příjemném prostřed
|
DOBŘE A LEVNĚ NAJÍST ?
• Poslechnout si českou hudbu?
Vše je pro Vás pripraveno v české restauraci
ZLATÁ,PRAHA
235 Oxford Sf., Darlinghursf — Sydney
Srdečně Vás zvou manželé Růžičkovi

Přijmeme
BEZDĚTNÉ
MANŽELE
k zaměst. včetně bytu.
Manželka k vařeni a
udrž. domácnosti (k
ruce bude mít pomoc
nici), manžel k ošetř.
zahrady a k běžným
pracem kolem domu.
Musí mít řidič, průkaz.
Správným osobám na
bízíme nejvyšší mzdy
a samost, byt o jedné
ložnici se vším kom
fortem, 114 dne volno.
Blízko City. - Jsou
třeba reference. Volej
te (Sydney) 328-6914
před 9. hod. ráno nebo
po 4.30 odp.

. 3. 1973

HLAS

-11-

DOMOVA

VZPOMÍNKA
Dne 27. února 1973 tomu bylo 10, let, co nás
navždy opustila naše drahá maminka, babička
a prababička
paní KARLA TACLOVÁ
Kdo jste ji znali, prosíme, vzpomeňte s námi.
Rodina Průšova
Rodina Kolských
Rodina Kubíčkova
Melbourne, Vic.

PŘÁTELÉ

HLEDAJÍ

Františka Ettlera z Klatov, který přijel do Austrá
lie v r. 1950 a Josefa Milotu z Brna (kterého hledá
m atka).

ZMĚNA JMÉNA
ČS. RESTAURACE V ZIMNÍ , ZAHRADĚ
Zasílám odpověď k článku Mr. Douglas a Mrs.
Rain. (HD č. 2/73 p. r.) — Mnoho Čechů a Slováků
e
nad bruslařským stadiónem
usedlých v Austrálii, jakož i mnoho osob jiných ná
ICELAND — WINTERGARTEN
rodností žádá o změnu jména při náturalizační_ eeEda Honkyš — D’Hora
reřnonii. Příčiny jsou různé. Jedni se snaží změnou
21 Whltehorse Road, Ringwood, Vic.
jmen vystříhat se komolení svých jmen a tím vznik
ZPRÁVY S. K. SLAVI A MELBOURNE
nuvších nedodozumění, neb jejich jména jsou velmi
Telefon 879-1467
Po
několika
přátelských tréninkových utkáních se
těžce vyslovitelná pro osoby britského původu. Dru
Česká domácí kuchyně — denně knedlíky,
hrála
Slavia
zápas
s
mužstvem
Mooroolbark
v
sou
há skupina si mění jména proto, že se, chtějí i s ro
vepřová atd.
dinami asimilovat zde a ne jen integrovat vanové spo těži o Nordennův pohár. Obě mužstva urputně bojo
Pivo neb likéry si možno přinést
lečnosti. Když jsem v minulém roce prodělával vý vala už od samého začátku zápasu a snažila se bez
cvik ve výcvikovém středisku Královské australské úspěchu diktovat svou taktiku hry, přičemž promar
Otevřeno 7 dní v týdnu od 11. hod. dop.
armády, nikdo z přátel vojáků se mne nezeptal, z nila několik vyložených příležitostí ke střelbě. Těsně
do 11. hod. noční
před
závěrem,
kdy
se
již
zdálo,
že
bude
nutno
zápas
jaké země pocházím; i když mám jméno britské,
jistě moje angličtina se nevyrovná rodilým Austra prodloužit, podařilo se Slavii z klubka hráčů před <min!iiitui!HUuniHiiHiiiuuium iinim iinHiH!Uui!Hii,
lanům. Po týdnu položil jsem otázku svým druhům, soupeřovou brankou vytěžit jedinou branku zápasu
PO EUCHARISTiCKÉM KONGRESU
zda vědí, z které země pocházím? Odpovědí jsem a tím i postup mezi semifinalisty pohárové soutě
J. K. Milí krajané,
byl překvapen. “Jsi jeden z nás, odkud pocházíš že.
nás nezajímá, sloužíš dobrovolně v armádě, abys
Týden 40. Mezinárodního eucharistického kongresu
mohl společně s námi, bude-li třeba, bránit Austrá
KURS ČEŠTINY V MELBOURNE
již patří minulosti. Byl to pestrý a bohatý týden,
lii.” Po této odpovědi jsem se již nesnažil jim sdělit,
Protože se přihlásilo do kursu češtiny už 26 po plný velkých dojmů pro jednotlivce i pro celé ná
odkud pocházím. Bylo by to proti vrozenému anglo sluchačů a další zájemci se na kurs dotazovali, při rodní skupiny a zvláště pro všechny katolíky. Byli
saskému společenskému taktu. Tedy nepovažovali jalo ministerstvo školství druhého učitele. Sloupne-li tu zástupci z celého světa, včetně některých komuni
mne ani za poturčence, ani za podlézavého, ale jen ještě počet přihlášených, bude vytvořena třetí třída stických zemí. Je však třeba, aby heslo kongresu
za jednoho z nich, za člověka, který má rád Austrá a žáci budou rozděleni přesněji podle stupně dosa “Milujme se navzájem, jako já jsem miloval vás”
lii. Australané jsou tak demokratičtí, že jim nevadí, vadních znalostí jazyka. Vzhledem k úpravám školy nikdy nepatřilo minulosti, ale stále žilo mezi námi!
zda si někdo mění jméno neb ne, ale považují člo v Arnold St., koná se však kurs češtiny každou so To ovšem záleží na každém z nás. V něm je síla
věka za takového, jak se chová a jaký je. Nesetkáte botu od 9.15 do 11.15 v učebnách University High víry, v něm jě úspěch duchovního života. Bez lásky
se u nich s tím, aby se pro odlišný názor, než je jejich School, Story St., Parkville. Další zájemci nechť není nic, bez lásky jsou jen prázdná slova a prázdný
vlastní, snažili těmto osobám vysmívat, sesměšňo- se zapisují v sobotu od 9. hod dop. (před vyučová život.. Tato láska — láska Kristova musí být v na
vat je neb kritizovat. Tím se liší názorově od pí M. ním) v učebně č. 9 (přízemí).
šich srdcích!
Čechové, jež se dosud nezbavila z Evropy přinese
I naše národní skupina prožila důstojně ten týden.
ného způsobu myšlení, snažit se vnutit svůj osobní
Přivítali jsme našeho vzácného a milého hosta J. E.
KURS
SLOVENČINY
V
MELBOURNE
názor druhým a není-li jí to možno ve svobodné
V súvislosti s plánovanou školou slovenčiny na Otce biskupa Jana Mořkovského z Texasu, Mgr. dr.
Auustrálii, alespoň posměchem a snížením charakteUni
věr šity High School nepřihlásíte sa zatiaľ dost Petra Lekavého ze Severní Dakoty, dva kanovníky
ru p neznámých spoluobčanů dokázat přeměnu myš
záujemcov.
Preto vyzývame, aby sa ešte prihlásili z naší milé vlasti, přijeli i věřící z Tasmánie, Adelení těch dalších tak, jak ona si přeje, aby mysleli.
ďalší
slovenskí
krajania. Zápis a vyučovanie je kaž laide. Sydney aj. Každý, kdo se zúčastnil některé z
Maskuje to svým rozborem myšlení rodilých Austra
hlavních slavností, bude dlouho vzpomínat. Pro nás
lanů, které jí žel Bohu stále zůstává cizí. Máte li dú sobotu od 9.15 hod. Informácie teL 38-5267.
však zvlášť zůstanou v paměti dvě české mše sv.
rádi Austrálii, Australané budou mít rádi vás a pak
koncelebrované s Otcem biskupem v kapli Bethlehem
České
ochotnické
divadlo
v
MeBtoorae
poznáte nezkreslenou mentalitu australských občanů
koná řádnou valnou hromadu v úterý Aae 13. héezsa HospitaL Caulfield, kde první neděli bylo pět kněží
anglosaského původu.
u oltáre a přes 200 věřících, kde Otec biskup k nám
Harry_ Thomson, Strathfield 1973 v 8 hodin večer v místnostech restaurace. 134 promluvil v naší mateřštině, k mládeži pak i anglic
Carlisle St., St. Kilda. Všichni zájemci z řad krajan
ské veřejnosti jsou na valné hromadě sráe& ě ví ky. Zdůrazňoval vzájemnou lásku a věrnost víře na
Malý oznamovatel
táni.
Výbor ČQD šich otců. naší tradici. Od prvního okamžiku si pan
Přijmeme
biskup získal srdce všech přítomných. Druhou neděli
ŠVADLENY
ČECH 26/ 175
I nás bylo šest u oltáře a přes 150 věřících. Při obědě
znalé
šití
pánských
ko
RODIČOVSKÉ
SDRUŽENÍ
V
MELBOURNE
žijící v Austrálii, v dob šil nebo částí (límců,
; pak nastalo dojemné a upřímné loučení. Dlouho bu
pořádá v něděli dne 11. března 1973 od I bod. odp. deme vzpomínat.
rém zamést, z nedostatku
rukávů
atd.)
Výtečné
NA ŠUMAVĚ u Belgrave Socah
přílez, hledá k vážnému
Pro mne jako kněze to byly. nejkrásnější dvě ne
seznámení ženu přiměř, podmínky v moderní
PŘÁTELSKOU BESEDU,
děle z celého mého působení mezi krajany. Opravdu
továrně.
Nejvyšší
mzdy
věku. Foto vyměním ne
na kterou srdečně zve všechny české a stevesské bych si přál, aby takových nedělí bylo víc. Zaslechl
bo vrátím. Zn. “Lepší nébo plat od kusu.
děti, jejich rodiče a přátele — zvláště též všechny, jsem již otázku, zda páter bude takový, jaký byl po
Plné
nebo
částečné
život” do HD.
kteří mají zájem o další tábor pro děti k jehož ty dvě neděle? A proto vám odpovím: to záleží je
zaměstnání.
realizaci by byli případně ochotni pomocí radou a dině na vás, milí krajané, Bude, ale jen tehdy, když
Stálá práce.
VEZMU DĚTI
skutky. Na Šumavě budou též promítnuty Ekny z vás uvidí ^v neděli před oltářem Božím. Často na
Dále přijmeme
NA OPATROVÁNÍ.
tábora aj. Dostanete tam občerstveni a zákusky. Šumavě při zábavě se mě lidé ptají: proč se neveŽEHLÍŘKY
F. 1/10 Mary St.,
elíte s námi, proč se neusmíváte? A mně není do
Mluvíme
česky
Brighton, Vic. 3186
smíchu, když si vzpomenu, že vás ráno v kostele
PHILLIPS
bylo 20 - 30 a na zábavě 200 a víc. V tom spočívá
V neděli 11. 3. 1973 od 3.15 bod odp.
SHIRTS P/L.
274 Lit. Lonsdale St.
se koná v Sidney Myer Music Bowl v Melbourne celé to tajemství. I když jste roztroušeni po celé
rozloze Melbourne, aspoň v neděli by se nás mělo
CHARLES ANTAL
další
' Melbourne-City
sejít hodně v té kapli k oslavě Boží, abychom oprav
N. M. L. A.
Tel. 67-3000
LIDOVÝ KONCERT,
du velebili našeho společného Otce v nebesích svým
rodným jazykem.
447 Collins St.
Australského symfonického orchestru, který řídí
Na Nepomucenum, českou kolej v Římě, se první
Melbourne
Hector Crawford. Zpívající sólisté: sopranistka
neděli sebralo 240 dol, a druhou 145 dol. Otci bisku
telefon 62-0411
Přijmeme
povi pak byl dán šek na 500 dol. = 707.15 US dol.
Suzanne Steele z Australian Opera Company,
po hod. 781-2141
kvalifikovanou
Celkové vydání^ s kongresem činilo 1.048 dol. Ještě
Johny Farnham (účinkující v musíkáiu “Charlie
Životné poistky
jednou upřímně a ze srdce děkuji všem, kteří při
pomocnou - sestru
Girl”) a. tenorista Thomas Edmonds (známý z spěli na úhradu vydání. Srdečný dík patří těm, kteří
a
na
noční
službu
do
ma
pôžičky na domy
vystoupení v televizi, rozhlase a na jevištích).
darovali české granáty na kalich a plaketu, těm, kte
lé soukr. nemocnice.
Dôverne
ří pořídili krásnou korouhev Pražského Jezulátka;
Vstup volný.
40 hodin - pondělí, úte
těm, kteří pracovali celou noc, aby připravili dvakrát
° '"olehlivo '
rý, čtvrtek a neděle.
V v ,^ A /-\A ^ \A x \A /-'\/\> \A ^ 'V V 'V \y -v V V V 'N /\^ A A ^ A A ^
společný oběd a večeři, za krásné obrázky pana bisku- .
Velmi dobrý plat.
pa, za 'dárky našim hostům, za pohostinství proká
Volejte lask. matróně:
zané panu biskupovi a dvěma kanovníkům z ČSR.
čs. přednášející
(Melb.) 94-3148
CO K NEDĚLNÍMU OBĚDU?
Prostě^ každému z vás, kdo nějakým způsobem při
V MELBOURNE
spěl, že naše národní skupina důstojně oslavila tý
PRAVOU ČESKOU HUSU
V sérii večerních vzdě
den kongresu, všem vám, patří moje upřímné a
lávacích kurzů, pořáda o politické teorii a sou
Z ČESKÉ FARMY
srdečné Bůh zaplať!
ných viktoriánským mi časné politice, M. Cigler
Váš páter Josef Peksa, Melbourne
OD ČECHŮ !
nisterstvem školství v do o problémech dětí, které
Počínaje nedělí 11. března, bude každou neděli
bě od 5. března do 31 mají potíže se školním
na Šumavě pobožnost křížové cesty ve 3 hod.odpol.
Volejte z Melbourne: 059-788228
května, bude přednášet prospěchem a E. J3ašta o
a to po celou dobu postní.
mj. dr. F. Knopfelmachsr šachové teorii a hře.
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ANTONÍN FIVÉBR
Ve strašnickém krematoriu se příznivci kopané
9. února rozloučili s jedním z nejlepších středních
záložníků pražské Sparty a čs. národního mužstva
Antonínem Fivébrem, který by se býval o 13 dni
později dožil 85 let. Ant. Fivébr začal hrát kopanou
za Staroměstský SK a Olympii. V r. 1908 přestoupil
do pražské Sparty, za kterou hrál plných 12 let.
Stál u kolébky čs. fotbalového národního mužstva,
za které nastoupil v slavné soutěži, tzv. Pershinggově olympiádě r. 1919 v Paříži. Po skončení své aktiv
Karel Janovský
ní dráhy se stal ve dvacátých letech fotbalovým
Po slabším výkonu popáté a naposled
trenérem v italské Brescii, pak trénoval ve Španěl
sku a posléze i v SSSR. Doma s trenérskou činností
končil v Jednotě Košice v poválečných sezónách
1945-1948. Kromě kopané byla druhou Fivébrovou
Do západoněmeckého Kolína nad Rýnem se v prvé polovině /února sjela evropská krasobruslařská eli láskou malířská paleta. Za svého pobytu v italské
Bresci studoval Fivébr u italského portrétisty Basita (která momentálně představuje i světovou špičku), aby zde bojovala o tituly mistrů starého konti niho.
nentu. Poprvé v historii vrcholných krasobruslařských podniků měla soutěž tři části: povinnou jíz
du (místo dosavadních 6 figur absolvovali závodníci pouze 3), krátký maximálně dvouminutový pro
SVĚTOVÁ TROFEJ LYŽAŘŮ
gram a pak volnou jízdu. Znamenalo to tedy, že "m istři povinných cviků" byli na tom tentokrát už hů
Světová
lyžařská
alpských disciplin má v
ře, neboť "figury" ztratily hodně na svém významu. Proto s fim větším zájmem jsme očekávali, jak v letošní poolympijské elita
sezóně za sebou dvě třetiny
Kolnu obstojí olympijský přeborník a dvojnásobný mistr světa Ondrej Nepela z Bratislavy, • kterém závodů soutěže a Světovou trofej. Poslední soutěží
ie všeobecně známo, že ieho největší "sílou" byla právě tato část soutěže.
na evropské pevnině byly sjezdy mužů a žen ve švý
Skvělou úroveň měla soutěž sportovních dvojic, carském Svatém Mořici, které přinesly téměř defi
Nepela byl i tentokrát suverénem povinných cviků
rozhodnutí v boji žen. Rozuzlení, kdo získá
(za což se poprvé udělovala tzv. malá zlatá medai kterou vyhrála opět sovětská reprezentantka Rodni- nitivní
Světovou
trofej mužů, přijde však až v závěrečné
le), plně soustředěný podal vynikající výkon i v nová se svým novým partnerem Zajčevem, kteří, do fázi sezóny na závodech v USA a v Kanadě.
“krátkém programu”, volná jizda .se mu však ten stali hodnocení, jaké krasobruslařská historie ne
Zatímco sympatická Rakúšanka Annemarie Prollotokrát mimořádně nepovedla. Hned v první minutě pamatuje. Za umělecký dojem dostal tento pár z
své “volné” Nepela při trojitém salchowu upadl 9 známek 8 ideálních šestek, devátý sudí dal 5,9, a vá vyhrála ve Svatém Mořici i tento 8. sjezd sezóny
(stejně jako už na mistrovství republiky v Liptov za technickou obtížnost se objevila známka “šest” a je už prakticky potřetí vítězkou trofeje (její kra
ském Mikuláši) a při tomto pádu se zranil na boku. čtyřikrát. Další pořadí: 2. Smimovová — Ulanov janka Kaserová by musela vyhrát v zámoří 6 z 8
V bolestech jen tak tak že dokončil jízdu, která patři (SSSR), 3. Lehmanová — Wiesinger (NSR) . . . . 12. závodů), došlo ve sjezdu mužů k velké senzaci, když
prvá 3 místa obsadili vyložení outsideři, tři mladí
la v jeho sportovní kariéře k nejslabším. Dvojité Urbanová — Zach (ČSR).
V soutěži tanečních párů zvítězili mistři světa Lud Rakušané: Grissmann, Walcher a Klammer. čtvrtý
skoky ještě zvládl, při trojitém odpíchnutém flipu
doskočil však na obě nohy. Oznámkován byl tento mila Pachomovová — Alexander Goršov (SSSR) před byl Rakušan Zwilling. Ten se dostal do čela soutěže
krát rozhodčími ovšem slabě (známky mezi 5,6 a obhájci evropského prvenství, západoněmeckým pá o Světovou. trofej a mezi ním a italským reprezen
5,8). Měl však ještě to štěstí, že i jeho největší ri rem sourozenců Buckových a dvěma britskými páry tantem Gustavem Thonim se rozhodne o držiteli Svě
val Rus Četveruchin (ačkoli byl celkově ve volné jíz Greenová — Watts a Sawbridgeová — Dalby. Sou tové trofeje. Před odjezdem za “velkou- louži”" vy
dě o poznání lepší) kazil, co se kazit dalo, upadl rozenci Skotničtí (ČSR) obsadili velmi čestné 6. padá stav soutěže o Světovou trofej takto: 1. David
zase pro změnu při trojitém flipu, a tak se nako místo. Druhý čs. pár Nogolová — Blaťák byl až 19. Zwilling (Rakousko) a Roland Collombin (švýcar
sko) po 131 bodech, 3. G. Thoni (Itálie) 129 bodů, 4.
nec přece jen Nepela stal znovu (už popáté)^ mistrem
Russi
(švýcarsko) 106 bodů, 5. Neurether (NSR) 85
Evropy; žádná sláva to však nebyla. Konečné pořa
Hokejová Hga
bodů, 6. Duvillard (Francie) 84 bodů.
dí: 1. Nepela (ČSR) um. 12 - 397,65 b.; 2. Četveru
Pořadí žen: 1. Annemarie Próllová (Rakousko) 250
Prvá část nejvyšší čs. hokejové soutěže ročníku
chin (SSSR) 20 - 394,59 b.; 3. Hoffmann (V. Ně
mecko) 22 - 344,44 b.; . . . 10. Pazdírek, 11. Pechar 1972-73, ve které bojuje všech 10 mužstev, vstupuje bodů, 2. Kasererová (Rakousko) 141 bodů, 3. Rouvieuž do své závěrečné části. Mužstva mají za sebou rová (Francie) 103 bodů.
(oba ČSR). Startovalo 20 krasobruslařů.
Na rozdíl od Ondřeje Nepely byla jeho klubová po 31 mistrovských zápasech a to znamená, že v
kolegyně Liana Dráhová (oba ze Slovanu Bratisla hokejovém maratónu jim zbývá absolvovat už jen
va) vynikající právě ve volné jízdě. Poškodili ji 5 utkání. Ta však budou ještě hodně dramatická, ne
však až příliš rozhodčí. Ačkoli se experti shodli v boť pouze Tesla Pardubice a jihlavská Dukla mají
názoru, že měla druhou nejlepší volnou jízdu, byia zajištěnou účast v závěrečných bojích o titul mistra — Obhájce titulu mistra světa Brazilec Emerson
sudími klasifikována velmi rozdílně, známkami 5.2 ČSR; na dvě další místa bude ještě velká tlače Fittipaldi vyhrál po automobilové Velké ceně Argen
až 5,8. Tu nejnižší jí dala francouzská rozhodčí, kte nice. Aspiranty jsou: nováček ligy škoda Plzeň, Klad tiny i druhý závod světového šampionátu formule I
rá jí tak připravila o bronzovou medaili. Dráhová no, Slovan Bratislava, anebo že by přece jen ještě pro r. 1973, “Grand Prix Brazílie” v Sao Paulu,
obsadila čtvrté místo (v povinných byla šestá), když Brno (což je málo, pravděpodobné, teoreticky však když zde na Lotusu jel průměrnou hodinovou rych
ji bodově jen o vlásek uniklo třetí místo, ku kterému ještě možné)? Proslýchá se, že od března převezme lostí 183,86 km. 2. Skot Jackie Stewart (Tyrell skutečně švýcarce Itenové (její volná jízda byla o mužstvo coby trenér Gustav Bubník. kdysi náš slav Ford), 3. Denis Hulme (N. Zéland — McLaren dvě třídy horší, než Dráhové) dopomohli rozhodčí. ný hokejový internacionál, později trenér Finska a v Ford), 4. Merzario (Itálie — Ferrari), 5. Ickx (Bel
— Titul mistryně Evropy získala (po odchodu Rakú posledních sezónách trenér Baníku Karvínná.
gie — Ferrari), 6. Cevert (Francie — Tyrell - Ford).
šanky Beatrix Schubové do tábora profesionálů) po Na poslední ligové příčce zřejmě už zůstane muž — Mistrem světa v rychlobruslení mužů se (po od
prvé východní Němka Christine Errathová (která stvo Motoru české Budějovice, nevěřím však, že by chodu celé řady “mistrů dlouhých nožů” k profe
měla temperamentní volnou jízdu, skvělý odpich na sestoupilo do 2. ligy. Liga se na podzim rozšiřuje sionálům) stal Švéd Goran Claeson, který byl na
skoky, jistý dopad a výjezd) před Scottovou z V. na 12 klubů a tak poslední (zřejmě Budějovice) bude světovém šampionátu v holandském Denveru nejhrát kvalifikační turnaj s předními týmy druhých lig vyrovnanějšíní závodníkem. V závodě na 500 m byl
Británie a Itenovou ze Švýcarska.
'
o účast v nejvyšší soutěži, ze kterého budou 3 po druhý, na 1.500 m šestý a vyhrál oba vytrvalecké
stupovat. A tak Motor České Budějovice, který hra závody na 5.000 m a 10.000 m. Výkony byly jen prů
SPARTA V TURECKU A V IRÁNU
je dobrý hokej, se pravděpodobně zachrání.
měrné, neboť po oba dny šampionátu silně pršelo
V přípravě na čtvrtfinálová utkání druhé nejslav
V soutěži nejúspěšnějšího čs. hokejisty o “Zlatou
nější evropské fotbalové soutěže klubových celků, hokejku” , kterou letos už popáté pořádá týdeník nebo padal sníh s déštěm.
soutěže “držitelů trofeji” se západoněmeckým Schal- Gól, vede pardubický útočník a hráč národního muž — Na nejmodernější sáňkářské dráze na světě .—
ke 04, absolvovalo mužstvo pražské Sparty velký za stva Vladimír Martinec s 528 body, před Jiřím Ho ve východoněmeckém Oberhofu — se jelo XV. mi
hraniční zájezd. Po vítězství na Olympijském sta líkem z Dukly Jihlava (385 bodů). svým klubovým strovství světa, které skončilo velkým triumfem do
diónu v Římě nad AS Romou 3 : 2, odjelo do Turec přítelem šťastným (326 bodů) a posledním vítězem mácích sáňkářů. Ti získali 8 z 9 medailí, když jedi
ný škrt přes rozpočet jim udělala italská dvojice
ka, kde sehrálo pět utkání, ve kterých jeho sparring- “Zlaté hokejky” Pospíšilem z Kladna (291 bodů).
partnery byly většinou přední týmy země. S vedou
Tabulka po 31. kole: 1. Tesla Pardubice 44 bodů, Plaikner — Hidgartner, která získala coby ohbájce
cím mužstvem turecké 1. ligy Galatasaray Instanbui j 2. Dukla Jihlava 40 b., 3. Plzeň 32 b., 4. Kladno 31 titulu “bronz” .
Pražané remizovali 1 : 1, s druhým v tabulce Fener- ' b„ 5. Slovan Bratislava 31 b., 6. Litvínov 29 b.,
bahce Istanbul hráli 0 : 0. Známý Besíktas Istanbul 7. ZKL Brno 28 b., 8. Košice 27 b., 9. Sparta Praha
porazila Sparta 2 : 0, stejným skórem vyhrála i v 26 b., 10. Motor Č. Budějovice 22 bodů.
HLAS
DOMOVA
vychází čtrnáctidenně.
Izmiru nad mužstvem Gegeili Spor; pouze s pátým
Řídí
redakční
kruh.
Adresa:
Hlas domova,
mužstvem pořadí nejvyšší turecké fotbalové soutěže i SVĚTOVÉ MISTROVSTVÍ
HOKEJOVÝCH JUNIORŮ
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
|
FC Altay prohrála (naprosto však zbytečně) 0 : 1
Sparťané v tomto utkání promarnili celou řadu gó j Od 28. prosince 1973 do čast i Kanaďané a Ameri
Telefon: 42-5980
lových příležitostí, naopak soupeř vytěžil z minima í 8. ledna 1974 bude na Slo- čané. Kvalifikační utkání 1 ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: (Austr.) % 6.-, jednotlivý
j vensku probíhat hokejové se budou hrát ve třech
maximum.
výtisk 25c. PŘEDPLATNÉ D* ZAMOŘÍ: lodí za i*1
Z Turecka odcestovali fotbalisté pražské Sparty do : mistrovství světa juniorů. skupinách: v Popradě, v
přibližně totéž předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, :
Iránu, kde zatím absolvovali tři zápasy. S ligovým ! na kterém mohou starto- Lípt. Mikuláši a v B. By £stg. 3.-, US $ 7.- nebo ekvivalent v jiné měně. i
celkem Persepolis hráli 2 : 2 a s národním mužstvem | vat hráči do 21 let. Kro- strici, závěrečné boje v
Výši leteckého příplatku do různých zemí sdělíme
Iránu 1 : 1. Reprezentační juniorský tým Iránu po j mě všech předních evrop- Bratislavě.
na požádání obratem.
|
! ských celků přislíbili úrazili Pražané 1: 0.

Nepela mistrem Evropy

- - Ve zkratce - -

